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На основу члана 45. став 1. тачка 13. Статута, Скупштина РСС је на трећој редовној 

седници одржаној дана 23.12.2021. године донела 

 

 

OДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ РЕГИСТРАЦИОНОГ ПРАВИЛНИКА РСС 

  

1. Мења се члан 3. став 2 тако да гласи: “Oдредбе става 1. овог члана, примењиваће 
се од 01.07.2022 године.” 
 
2.  У члану 23. врши се измена и уподобљавање става 2. и 3. са прописима ИХФ И 
ЕХФ тако да гласи:  

 
“Играчи страни држављани, који долазе са статусом са или без уговора имају 
право регистрације и наступа за спортске организације које се такмиче у свим 
степенима такмичења.” 
 
“Играчи страни држављани, који долазе са статусом УЧЕНИК/СТУДЕНТ имају 
право регистрације за спортске организације које се такмиче у свим 
степенима такмичења, али имају право наступа само у Првој и нижим 
рукометним лигама РСС (трећа лига по важности у систему такмичења РСС и 
ниже), као и у лигама млађих категорија.” 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

У ИХФ прописима о Међународним трансферима  играча између федерација, у члану 7 

се заиста помињу играчи млађи од 16 година,  које ови прописи штите у смислу да се не 

наплаћују међународне таксе за трансфер играча млађих од 16 година. 



Ограничење у вези наступа играча се појављује у члану 10 ИХФ прописа о Међународним 

трансферима  играча између федерација и то искључиво за играче који са статусом 

ученика/студента прелазе у нову федерацију, али се ни у овом члану не помиње СТЕПЕН 

ТАКМИЧЕЊА у којем је клуб, већ је услов да  играч НЕМА ПРАВО НАСТУПА ЗА КЛУБОВЕ 

КОЈИ СЕ ТАКМИЧЕ у ПРВОЈ и ДРУГОЈ ЛИГИ ФЕДЕРАЦИЈЕ. Да би на исправан начин 

инплементирали ово ИХФ правило у наша регистрациона правила, треба пажљиво 

изабрати терминологују која ће се користити као детаљније објашњење овог члана, и 

тиме избећи све недоумице и проблеми. 

3. Ова одлука постаје саставни део Регистрационог правилника РСС 
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