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На основу члана 64. став 2. тачка 9. Статута Рукометног савеза Србије, а у складу
са одредбама чл.28-29. и 41. Правилника о рукометним такмичењима, Управни
одбор Рукометног савеза Србије на седници одржаној 08.09.2020. донео је

ПРАВИЛНИК

О ЛИЦЕНЦИРАЊУ
Члан 1.
Овим Правилником, ближе се уређују услови за лиценцирање екипа, играча,
рукометних и медицинских радника, тренера, и службених лица у сталним
такмичењима.

А. Услови за лиценцирање екипа
Члан 2.
Све такмичарске екипе спортских организација да би учествовалe у редовним
првенственим такмичењима (у даљем тексту: РПТ), рукометном купу (у даљем
тексту: куп) и првенственим такмичењима млађих категорија (у даљем тексту: ТМК),
дужнe су да добију лиценцу.
Члан 3.
Свака такмичарска екипа је дужна да изврши лиценцирање играча, лица задуженог
за безбедност, рукометне раднике, медицинске раднике и тренере.

Б. Услови за лиценцирање играча
Члан 4.
Играчи чија је регистрација објављена у Службеном гласилу РСС, могу бити
лиценцирани за екипу спортске организације.
Члан 5.
Играч којем је утврђена здравствена способност за учешће на такмичењима, у складу
са Правилником о спровођењу здравствених прегледа спортиста и спортских
стручњака (,,Службени гласник РСˮ, број 88 од 22. јуна 2020.) може бити лиценциран
за екипу спортске организације.
Члан 6.
За екипу спортске организације се могу лиценцирати највише 4 (четири) играча
регистрована по основу двојне регистрације.
Играч регистрован на „двојну“ може да има две лиценце - једну за екипу матичне
спортске организације и једну за екипу спортске организације за коју је регистрован
на „двојну“, под условом да се екипа матичне спортске организације не такмичи у
истом степену као и екипа спортске организације за коју је регистрован на „двојну“.
У ТМК, играч може да буде лиценциран за екипу спортске организације за коју је
регистрован на „двојну“, под условом да се екипа матичне спортске организације
није укључила у такмичење у тој узрасној категорији.
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Члан 7.
Један играч може да има највише две лиценце за једну спортску организацију са
више екипа у РПТ, при чему евентуално поништавање лиценце не оставља
могућност накнадног лиценирања за остале екипе исте спортске организације.
За другу екипу једног клуба, може да буду лиценцирано највише 7 играча/ица
млађих од 21 године (рођених после 01.07.), који су лиценцирани за прву екипу те
спортске организације.
За трећу екипу једног клуба, може да буду лиценцирано највише 7 играча/ица
млађих од 19 година (рођених после 01.07.), који су лиценцирани за другу екипу те
спортске организације.
Уколико се, на основу захтева спортске организације, неком играчу или играчици
изврши поништење лиценце, он/она више не може бити лиценциран/а за исту екипу
у истој такмичарској сезони, с тим да спортска организација има право да допуни
новим играчем упражњено место/а настало/а поништењем лиценце другог играча.
Члан 8.
Екипа спортске организације која се пласирала на ТМК на државном нивоу
(првенство Србије), може да лиценцира само играче/ице који/е су регистровани/е
најкасније до 28. фебруара за ту спортску организације, осим ако се ради о првој
регистрацији.
Члан 9.
Спортске организације за екипу која се такмичи у првом степену такмичења
обавезне су да за сваког играча за којег траже издавање лиценце Директору лиге
приложе СЕРТИФИКАТ о успешно обављеној антидопинг едукацији. Услов за
добијање сертификата је успешно решен тест који се налази на страници
http://rss.org.rs/#rss/antidoping/edukacija

В. Услови за лиценцирање тренера
Члан 10.
Тренери, чија је регистрација објављена у Службеном гласилу РСС, могу бити
лиценцирани за екипу спортске организације.
Члан 11.
За екипу спортске организације могу да буду лиценцирани тренери:
•

који се налазе на потврђеној листи тренера који испуњавају услове за
лиценцирање,

•

којима је утврђена здравствена способност у складу са Правилником о
спровођењу здравствених прегледа спортиста и спортских стручњака
(,,Службени гласник РСˮ, број 88 од 22. јуна 2020.)

•

који имају дозволу за рад одговарајућег нивоа.

Члан 12.
Потврђена листа тренера који испуњавају услове за лиценцирање објављује се у
Службеном гласилу РСС, најкасније 10 (дест) дана пре почетка такмичарске
сезоне.
Тренери који имају дозволу за рад нивоа I, II или III могу да се лиценцирају за екипу
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спортске организације која наступа у РПТ и купу.
Тренери који имају дозволу за рад нивоа I или III, могу да се лиценцирају за екипу
спортске организације која наступа у ТМК у узрасту деце (до 16 година старости).
Списак тренера који имају дозволу за рад одговарајућег нивоа, објављује се
Службеном гласилу РСС.

Г. Услови за лиценцирање рукометних и медицинских радника
Члан 13.
Рукометни и медицински радници, чија је регистрација објављена у Службеном
гласилу РСС, могу бити лиценцирани за екипу спортске организације.

Д. Издавање лиценце
1. Образац захтева за издавање лиценци
Члан 14.
Образац Захтев за издавање лиценци (ОБРАЗАЦ 2.) који се налази у оквиру
Образаца који се користе у такмичењу, попуњава се ћирилицом искључиво на
рачунару.
2. Начин попуњавања обрасца захтева за издавање лиценци
Члан 15.
У горњем десном углу испод назива ЛИЦЕНЦА ЕКИПЕ, спортска организација
укуцава број лиценце (у свакој кућици укуцава се искључиво по један број). Број
лиценце екипе спортске организације је шестоцифрени број, у коме прве две цифре
означавају улазну годину, друге две означавају шифру лиге, а последње две цифре
означaвају извучени такмичарски број.
Шифарник сталних такмичења утврђује и објављује Такмичарска комисија РСС.
Број лиценце појединца састоји се од броја лиценце екипе и личног броја лиценце.
Лични број лиценце је двоцифрени број и то:
 01 – 50 – за играче,
 51 – 70 – за рукометне раднике,
 71 – 80 – за медицинске раднике,
 81 – 90 – за тренере (главне или руководиоце развоја дечијег и омладинског
рукомета)
 91 – 100 – за помоћне тренере
Члан 16.
У захтев за издавање лиценци, прво се уписују играчи, затим тренери и на крају
рукометни радници (прво лице које ће обављати дужност Комесара за безбедност)
и медицински радници. Код играча, прво се уписују старији од 16 година, а онда,
млађи од 16.
У колони важење лекарског прегледа, уписује се датум од до.
У колони Функција, уписује се функција појединца који се лиценцира – у наслову
Тренер за тренера се оставља празно, а за помоћног тренера се уписује Помоћни,
Комесар за безбедноост (већ уписано), Рукометни радник и Медицински радник.
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Играче, тренере и помоћне тренере, комесаре за безбедност, рукометне раднике и
медицинске раднике у захтеву укуцавати по реду без прескакања редова. Након
попуњавања захтева, а пре штампања, вишак редова (празне редове) избрисати из
захтева.
3. Поступак издавања лиценци
Члан 17.
Након попуњавања, захтев се оверава печатом спортске организације, потписом
заступника спортске организације и датумом овере; захтев може бити потписан и
електронским сертификованим потписом и у том случају се не оверава печатом.
Након овере, захтев се заједно са важећом полисом осигурања и списком
осигураних лица доставља овлашћеном лицу регистрационог центра, које ће у базу
унети број полисе и период важења полисе за сваког појединца, који се налази на
захтеву за издавање лиценци. Тренери који се налазе на потврђеној листи тренера
имају осигурање преко Заједнице тренера РСС, али су спортске организације дужне
да изврше осигурање врхунских тренера у складу са Законом.
Након уноса важеће полисе осигурања, од стране овлашћеног лица регистрационог
центра, спортска организација је дужна да достави захтев на оверу специјалисти
спортске медицине, а ако га здравствена установа нема, онда спцијалисти интерне
медицине, педијатрије, медицине рада или опште медицине, који је утврдио општу
здравствену способност играча старијих од 16 година. За сваког играча млађег од
16 година и сваког тренера, доставља се оцена опште и посебне здравствене
способности (ОБРАЗАЦ 14).
Након комплетирања документације, оверен захтев, оцена о утврђеној општој и
посебној способности и важећа полиса осигурања се скенирају и електронском
поштом достављају првостепеном органу за спровођење такмичења (у даљем
тексту: првостепени орган).
Члан 18.
Лиценцирање се врши електронским путем.
Када првостепени орган утврди да су испуњени сви услови за издавање лиценце,
објавом лиценци у Службеном гласилу РСС, одобрава поднети захтев.
Првостепени орган је дужан да прихвати захтев за лиценцирање на коме се налази
регистровани појединац спортске организације који нема важећи здравствени
преглед или који се налази под казном изреченом од стране надлежног органа, и да
лиценцу објави у Службеном гласилу РСС након подношења доказа о извршеном
лекарском прегледу, односно након истека казне.
Лиценца се издаје за обављање само једне функције. Уколико појединац обавља
више функција, мора бити лиценциран за сваку функцију посебно.
Лиценца издата медицинском раднику има третман важности за целу рукометну
организацију.
Jедна лиценца издата за било коју екипу спортску организацију, подразумева да
медицински радник може обављати дужност дежурног медицинског радника за
било коју екипу и у било ком степену такмичења, али не може бити пријављен за
поједине утакмице у састав друге спортске организације, осим оне за коју му је
издата лиценца.

© 2020 Рукометни савез Србије

5

Правилник о лиценцирању (427-7/1)

4. Објава лиценци
Члан 19.
Издате лиценце објављују се у Службеном гласилу РСС.
Појединац има право наступа уколико му је лиценца објављена у Службеном
гласилу РСС.
5. Одбијање издавања лиценци
Члан 20.
У случају да захтев за лиценцирање не буде поднет према одредбама овог
Правилника, биће одбачен.
Након одбацивања, спортска организација за екипу за коју подноси захтев мора
накнадно да поднесе нови захтев за издавање лиценци.
6. Рокови за подношење захтева за издавање лиценци
Члан 21.
Захтев за лиценцирање екипе, спортска организација подноси најкасније 10 дана
пре почетка такмичења у лиги за коју се екипа лиценцира.
Сви захтеви поднети након почетка такмичења у лиги за коју се екипа лиценцира
имају третман накнадне лиценце.
Свако издавање лиценце од петка у 12 часова до понедељка у 9 часова има
третман хитне накнадне лиценце.
У случају из става 3. овог члана, спортска организација која подноси захтев за
хитно накнадно лиценцирање, то је дужна да учини најкасније 3 сата пре почетка
предметне утакмице, а првостепени орган је дужан да о издатој лиценци обавести
делегата (контролора) најкасније 60 минута пре времена одигравања утакмице. У
случају да захтев не буде достављен у предвиђеном року, биће одбачен.
7. Поништавање лиценце
Члан 22.
На захтев спортске организације, првостепени орган је обавезан да поништи
лиценцу појединцу за кога спортска организација захтева поништавање лиценце.
Првостепени орган може да поништи лиценцу члану спортске организације на
његов захтев.
Првостпени орган је дужан да поништи лиценцу појединцу одмах након сазнања да
исти није више регистрован за спортску организацију за чију екипу му је издата
лиценца.
8. Суспензија лиценце
Члан 23.
Уколико у току такмичарске сезоне наступи нека околност којом се не испуњавају
сви услови под којима је издата лиценца (истек лекарског прегледа, истек полисе
осигурања, неизмирене обавезе уплате рате за дозволу за рад), првостепени орган
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ће суспендовати лиценцу или ће иста аутоматски престати да буде видљива у
списку лиценцираних у Службеном гласилу РСС, све док не буду поново испуњени
сви услови прописани за издавање лиценце.

Ђ. Услови за лиценцирање службених лица
Члан 24.
Службена лица, чија је регистрација објављена у Службеном гласилу РСС, могу
бити лиценцирани за стална такмичења РСС.
1. Услови за лиценцирање судија
Члан 25.
Судије морају да испуњавају следеће услове:
• да се налазе на листи службених лица за текућу такмичарску сезону,
• да им је утврђена здравствена способност у складу са Правилником о
спровођењу здравствених прегледа спортиста и спортских стручњака
(,,Службени гласник РСˮ, број 88 од 22. јуна 2020.) и
• да испуњавају и посебне услове прописане актима струковне заједнице.
2. Услови за лиценцирање делегата (контролора)
Члан 26.
Делегати (контролори) морају да испуњавају следеће услове:
• да се налазе на листи службених лица за текућу такмичарску сезону и
• да испуњавају и посебне услове прописане актима струковне заједнице.
Члан 27.
Судијама, контролорима и делегатима се издаје само једна лиценца и то за лигу на
којој се налазе и они са том лиценцом могу да обављају дужност и на нижој лиги,
купу и ТМК.
Поред основне дужности, напред наведена службена лица могу да врше дужност
записничара и мериоца времена, без посебног лиценцирања.
3. Услови за лиценцирање записничара и мериоца времена
Члан 28.
Записничари и мериоци времена морају да се налазе на листи службених лица за
текућу такмичарску сезону.
Члан 29.
Записничарима и мериоцима времена се издаје само једна лиценца и то од стране
директора првих рукометних лига у зависности од територијалне припадности и они
са том лиценцом могу да обављају дужност у свим сталним такмичењима.
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Е. Издавање лиценце
1. Образац захтева за издавање лиценци
Члан 30.
Захтеве за издавање лиценци службеним лицима подносе струковне заједнице.
Образац Захтев за издавање лиценци судијама (ОБРАЗАЦ 15.1), Образац Захтев
за издавање лиценци делегатима/контролорима (ОБРАЗАЦ 15.2) и Образац Захтев
за издавање лиценци записничарима и мериоцима времена (ОБРАЗАЦ 15.3) који
се налазе у оквиру Образаца који се користе у такмичењу, попуњавају се
ћирилицом искључиво на рачунару.
2. Начин попуњавања обрасца захтева за издавање лиценци
Члан 31.
У заглављу захтева за издавање лиценци, у десном углу, Заједница судија и
контролора РСС односно Заједница делегата РСС, уноси лого своје заједнице.
У колони Важење лекарског прегледа, уписује се датум од до.
У колони Положио тест физичке припреме, односно Положио тест знања, укуцава
се ДА / НЕ.
3. Број лиценце
Члан 32.
Лиценца судије, делегата (контролора) је осмоцифрени број, у коме прве
две цифре означавају улазну годину, друге две означавају шифру мушке лиге,
наредна цифра означава дужност (2 – судија, 3 – контролор, 4 – делегат), а
последње три цифре означавају лични број лиценце.
Лиценца записничара/мериоца времена је осмоцифрени број, у коме прве
две цифре означавају улазну годину, друге две означавају шифру Прве
мушке лиге - 06 (Север), 08 (Центар), 10 (Запад) и 12 (Исток), наредна цифра
означава дужност (5) а последње три цифре означавају лични број лиценце.
4. Поступак издавања и објаве лиценци
Члан 33.
Након попуњавања, захтев се оверава печатом струковне заједнице, потписом
ОЛ ЗСиК РСС/ЗД РСС, потписом заступника и датумом овере, скенира и
електронском поштом доставља првостепеном органу.
Заступник Заједнице судија и контролора РСС, својим потписом у захтеву,
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђује да су све
судије из захтева доставиле ОБРАЗАЦ 14 са оценом СПОСОБАН.
Оцену здравствене способности судија (ОБРАЗАЦ 14) и резултате тестова за
судије и контролоре чува Заједница судија и контролора РСС, до краја
такмичарске сезоне.
Резултате тестова за делегате чува Заједница делегата РСС, до краја такмичарске
сезоне.
© 2020 Рукометни савез Србије

8

Правилник о лиценцирању (427-7/1)

Члан 34.
Када првостепени орган утврди да су испуњени сви услови за издавање лиценце,
објавом лиценци у Службеном гласилу РСС, одобрава поднети захтев.
Право наступа стиче се након објаве лиценце у Службеном гласилу РСС.
5. Поништавање лиценце
Члан 35.
На захтев Заједнице судија и контролора РСС, првостепени орган је обавезан
да поништи лиценцу судији, контролору, записничару и мериоцу времена за
кога наведена заједница тражи поништавање лиценце.
На захтев Заједнице делегата РСС, првостепени орган је обавезан да поништи
лиценцу делегату за кога наведена заједница тражи поништавање лиценце.
Првостепени орган може да поништи лиценцу члану Заједнице судија и контролора
РСС односно члану Заједнице делегата РСС, на његов захтев.
6. Суспензија лиценце
Члан 36.
Уколико у току такмичарске сезоне наступи нека околност којом се не испуњавају
сви услови под којима је издата лиценца, првостепени орган ће суспендовати
лиценцу или ће иста аутоматски престати да буде видљива у списку лиценцираних
у Службеном гласилу РСС, све док не буду поново испуњени сви услови прописани
за издавање лиценце.

Ж. Прелазне и завршне одредбе
Члан 37.
Аутентично тумачење овог Правилника даје Управни одбор РСС, на основу
поднетог писаног захтева заинтересованог.
Члан 38.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном
гласилу РСС.
Председник
Управног одбора
Рукометног савеза Србије
Божидар Ђурковић, с.р.
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