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КЛУБОВИМА ПРЛ „ИСТОК“ 
 

Предмет: Захтев за одобрење наступа у пролећном делу такмичења 
 
 
Поштовани,  
Узимајући у обзир потребу за благовременим припремама за пролећни део сезоне, 
молимо Вас да у том смислу извршите прописане радње који се односе на већ 
лиценциране појединце у вези овере чланства (пререгистрације) за текућу 2015. годину, 
те да посебно поведете рачуна о обавези извршења лекарских прегледа за играче за 
пролећни део сезоне.  
Оверу чланства за 2015. годину за све лиценциране играче и рукометне и 
медицинске раднике обављају основни регистрациони центри РСС према 
територијалној припадности клубова, у складу са важећим прописима.  
Оверу чланства за 2015. годину за тренере врши надлежни орган Заједнице 
тренера РСС, у складу са важећим прописима (обавезни сте да доставите доказ о уплати 
чланарине за тренера).  
Лекарски прегледи играча имају важност највише 6 месеци. Обзиром да су лекарски 
прегледи обављани јесенас или истекли или ће истећи у току пролећног дела сезоне, 
препоручује се клубовима да се сви лекарски прегледи играча обаве истовремено пре 
почетка такмичења у пролећном делу сезоне. Лекарски прегледи морају бити обављени 
од стране лекара специјалисте спортске медицине (тј. у складу са одредбама 
Пропозиција такмичења РСС).  
Ради контроле спровођења прописане процедуре налаже се свим мушким и женским 
екипама ПРЛ “ИСТОК“, да доставе предвиђени Захтев за одобрење наступа у 
пролећном делу такмичења и то попуњен у целости, на следећи начин:  

 Достављен вам је попуњен образац са подацима свих појединаца који су имали 
лиценце у јесењем делу такмичења.  

 Потребно је да у празним рубликама везаним за лекарски преглед унесете податке 
о периоду важења лекарског прегледа (предлажем да урадите лекарски преглед 
иако још важе из јесењег дела). 

 У рублици слика убачени су подаци за све добре слике које се налазе у Бази РСС. 
У случају да код неког појединца ова рублика стоји празна, потребно је да за 
истог, Основном регистрационом центру, приликом овере чланарине, доставите 
нову слику. Достављате актуелну колор фотографију, не старију од 6 месеци, као 
за личну карту. Слика мора бити у JPEG  формату (sifra.jpeg) димензија 320 pixels 
(висина) x 240 pixels (ширина). Свака слика мора бити именована – Број из базе 
РСС, размак, Презиме и име (пример: 2222 Jankovic Janko) 

 У доњем делу обрасца налазе се поља која својим потписима, факсимилима и 



валидним печатима оверавају овлашћено лице клуба, овлашћено лице основног 
регистрационог центра и лекар специјалиста спортске медицине (ова поља морају 
бити у целости оверена са свим предвиђеним подацима).  

 По добијању Захтева, Директор лиге издаје нови Списак издатих лиценци, са 
којим ће клуб наступати у пролећном делу такмичења. 

 Упозоравам клубове да сва дуговања из јесењег дела и чланарина пролећног дела 
такмичења морају бити уплаћени пре почетка пролећног дела такмичења и услов 
су за добијање новог Списка издатих лиценци. 

 Приликом подношења захтева за накнадну лиценцу, поред документације 
предвиђене Упутством о лиценцирању, потребно је доставити доказ о уплати 
чланарине за издавање накнадне лиценце сходно Одлуци о висини чланарина 
клубова, накнадних лиценци и такси службених лица (550,00 динара по једној 
накнадној лиценци). Уплату извршити на текући рачун 160-194001-73.  

 У случају да захтев није поднет у складу са овим упутством накнадна лиценца 
неће бити издата. 
 

 
За евентуална додатна објашњења стојимо Вам на располагању. 
 
Наведене обрасце у оригиналу потребно је доставити седишту лиге: 

 Мушки клубови  до 25.02.2015 год. 
 Женски клубови  до 10.02.2015 год. 

 
 

 
Прилог: 

 Образац Захтев за одобрење наступа у пролећном делу такмичења 

 Захтев за накнадне лиценце 
 Рачун за чланарину - пролеће 

 
 

 
Директор ПРЛ ИСТОК 

 
Видановић Небојша  

 


