
 

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
УПРАВНИ ОДБОР 

Број: 429/2-2/2  
Београд, 05.07.2017. 
 
 

На основу члана 64. став 2. тачка 30. Статута РСС и члана 50. Регистрационог 
правилника РСС, Управни одбор РСС на седници одржаној дана 5. јула 2017. 
године, донео је  

ООДДЛЛУУККУУ  ОО  ВВИИССИИННИИ  ННААККННААДДЕЕ  
ЗЗАА  РРААЗЗВВООЈЈ--ООББУУККУУ  ИИГГРРААЧЧАА  

А. ВИСИНА НАКНАДЕ 

Клуб из којег играч одлази, има право на накнаду за развој-обуку играча, који је, у 
време преласка у други клуб, старији од 16, а млађи од 23 године живота, а на 
основу улагања, односно стварних трошкова клуба који су допринели развоју играча, 
с тим да се као последња година обуке може рачунати година у којој је играч напунио 
21 годину живота. 

1. Висина накнаде из става 1., за 1 (једну) годину, одређује се и то: 
 у максималном износу од 3.200,00 евра за играче првог степена такмичења 
 у максималном износу од 2.600,00 евра за играче другог степена такмичења 
 у максималном износу од 2.000,00 евра за играче трећег степена такмичења 
 у максималном износу од 1.600,00 евра за играче четвртог и нижих степена 

такмичења 

2. Накнада из тачке 1. се обрачунава сразмерно времену које је играч провео у клубу 
из којег одлази, са закљученим уговором. 

3. Накнада из тачке 1. се обрачунава за сваку годину посебно, у односу на степен 
такмичења у којем је учествовао играч као члан клуба. Да би клуб остварило праву 
на накнаду у одређеном степену такмичења, потребно је да се играч налази у 
записницима са утакмица у најмање 40% утакмица те екипе у том степену 
такмичења. У супротном, рачуна се накнада за најнижи степен такмичења. 

4. Накнада се исплаћује у динарској противвредности евра према средњем курсу 
НБС на дан плаћања. 

Б. УВЕЋАЊЕ НАДОКНАДЕ 

1. Ако је играч, који прелази у други клуб, за време док је био члан клуба из којег 
одлази, наступао за репрезентацију, или је учествовао у освајању клупских трофеја, 
износ накнаде из тачке А. се увећава ако је: 

1.1. као члан сениорске репрезентације освојио медаљу на олимпијским играма, 
светским или европским првенствима и то за освојену: 

 златну медаљу за 20% 
 сребрну медаљу за 15% 



 бронзану медаљу за 10%  
1.2. као члан јуниорске или кадетске репрезентације освојио медаљу на светским 
или европским првенствима и то за освојену : 

 златну медаљу за 15% 
 сребрну медаљу за 10% 
 бронзану медаљу за 5%  

1.3. као члан клуба освојио: 
 трофеј победника ЕХФ Лиге шампиона за 20% 
 трофеј победника ЕХФ Купа за 15% 
 трофеј победника ЕХФ Челенџ купа за 5%  
 трофеј Првака државе за 10% 
 трофеј победника Купа државе за 5%. 

2. У случају увећања надокнаде, применом више критеријума, проценти се 
примењују кумулативно. 

В. УМАЊЕЊЕ НАКНАДЕ 

1. Накнада из тачке А. се сразмерно умањује за износ који је играч, односно његов 
родитељ-старатељ платио клубу из којег одлази на име чланарине, накнаде за 
спортску опрему и спортске припреме, накнаде за бављење спортским активностима 
и друге сличне накнаде. 

2.  Ако играч на то пристане, укупан износ накнаде, по свим основама, може да се 
умањи за износ доспелих, а неизмирених обавеза које клуб има према играчу. 

Г. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 

1. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи одлука УО РСС о висини 
надокнаде за прелазак играча из клуба у клуб са седиштем у Републици Србији број 
98-5 од 21.02.2017. године. 

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 
Председник 

Управног одбора 
Рукометног савеза Србије 
Божидар Ђурковић, с.р. 


