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РЕГИСТРАЦИОНИ 

ПРАВИЛНИК РСС 

 
 

Београд, 10.09.2021. 



На основу чл. 5., 10., 11., 12., 13., 17., 18., 21., и 100. ст 2. тач. 5, 7 и 11. Закона о 

спорту и члана 45. став 1. тачка 13. Статута Рукометног савеза Србије, 

Скупштина Рукометног савеза Србије на седници одржаној 10. септембра 2021. и 

усвојеним изменама и допунама на седницама Скупштине одржаним дана 

23.12.2021. и 10.06.2022. донела је 

 

РЕГИСТРАЦИОНИ ПРАВИЛНИК 
РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 1. 

Овим Правилником се одређују правила и поступак учлањења (у даљем 
тексту: регистрације) рукометних организација и њихових чланова, промена 
чланства, поступак код промене чланства, право наступа, међусобни односи 
организација појединаца, решавање спорова, регистрациони органи и њихова 
надлежност, а у складу са Законом, општим спортским правилима, општим 
актима Рукометног савеза Србије (у даљем тексту ''РСС'') и прописима 
Међународне рукометне федерације (у даљем тексту: „ИХФ“) и Европске 
рукометне федерације (у даљем тексту: „ЕХФ“). 

 

1. Подручје примене 

Члан 2. 

Одредбе овог правилника примењују се приликом регистрације спортских 

организација, удружених организација и струковних заједница чије се седиште 

налази на територији Републике Србије. 

Одредбе овог правилника такође се примењују приликом регистрације 

играча, рукометних и медицинских радника за спортска организацијаове из 

предходног става као и приликом преласка играча из једне спортске 

организације у другу спортску организацију. 

Одредбе овог правилника се примењују и на регистрацију рукометних 

тренера, рукометних судија, рукометних контролора, рукометних делегата, 

записничара и мерилаца времена у њиховим заједницама које имају седиште на 

територији Републике Србије. 
 

2. Регистрациони органи 

Члан 3. 

Регистрацију спортских организација, играча, рукометних и медицинских 

радника врше овлашћена лица регионалних регистрационих центара, као 

обрађивачи података. 

Одредбе става 1. овог члана, примењиваће се од 01.07.2022 године. 

Постоји четири регионална регистрациона центра (у даљем тексту: РРЦ) и 

то:  
101 – Београд 

102 – Војводина 

103 – Исток 

104 – Запад 



Послови и задаци РРЦ ближе се уређују упутством о раду РРЦ. 

Регистрацију рукометних тренера, судија, контролора, делегата, 

записничара и мерилаца времена врши овлашћено лице Заједнице тренера, 

односно Заједнице судија и контролора и Заједнице делегата. 
 

3. Евиденције 

Члан 4. 

Сви чланови РСС подлежу обавези регистрације и морају се уписати у 

евиденцију чланова коју води РСС. 

Евиденција се води на начелима обавезности, јавности и претпостављене 

истине. 

Упис у евиденцију се врши на основу пријава уз које се подносе исправе у 

оригиналу, копији или овереном препису од стране надлежног управног или 

судског органа, у зависности од врсте евиденционе пријаве. 

Члан 5. 

На регистрације организација или појединаца обавезна је уплата чланарине 

за регистрацију чију висину, рок и начин уплате својом Одлуком одређује 

Управни одбор РСС. 

На регистрације појединаца чланова струковних организација уплата 

чланарине за регистрацију врши се на основу Одлуке надлежног органа 

струковне заједнице. 

 
Управни одбор РСС може прописати чланарину за испис из регистра - 

издавање брисовнице. 
 

4. Објављивање регистрација 

Члан 6. 

Након извршеног поступка регистрације, овлашћено лице РРЦ, обавезнo је 

да регистрацију објави у Службеном гласилу РСС. 

 

II. РЕГИСТРАЦИЈА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
1. РЕГИСТРАЦИЈА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
1.1. РЕГИСТРАЦИЈА НОВООСНОВАНЕ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Члан 7. 

Регистрација спортске организације се врши на основу пријаве за 

регистрацију уз коју се прилажу следећа документа: 

1. Молба за пријем у чланство у којој се обавезује да ће радити у складу са 
Статутом и другим општим актима РСС (подноси се на прописаном обрасцу). 

2. Решење о упису у Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта 
који се води код Агенције за привредне регистре Републике Србије. 

3. Попуњен Формулар за основне податке Спортске организације. 

4. Да уплати уписнину и чланарину у висини према одлуци УО РСС. 



Члан 8. 

Спортска организација постаје члан РСС даном објаве регистрације у 
службеном гласилу РСС. 

Члан 9. 

Спортска организација престаје да буде члан РСС на основу одлуке свог 

надлежног органа о престанку са радом или на основу одлуке надлежног органа 

рукометне организације о брисању спортска организације из чланства РСС и у 

другим случајевима одређеним у Статуту РСС и Закону. 

Одлуке из претходног става обавезно се објављују у Службеном гласилу 

РСС, најкасније 8 (осам) дана након њиховог доношења. 

 

1.2. РЕГИСТРАЦИЈА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД 
СТАТУСНИХ ПРОМЕНА 

 

Члан 10. 

Спортске организације могу вршити статусне промене припајања, спајања, 

поделе и одвајања, у складу са законом. 

Спортске организације су дужне да сваку статусну промену пријаве у року од 

8 (осам) дана надлежном регистрационом органу. 

Спортске организације који учествују у лигашким такмичењима која се 

организују у оквиру РСС, могу вршити статусне промене само ако се статусном 

променом не утиче на регуларност такмичења и уз претходну сагласност 

Управног одбора РСС. 

Регистрација спортских организација насталих услед статусних промена 

врши се сходном примени одредби овог правилника о регистрацији 

новоосноване спортске организације, у зависности од врсте статусне промене. 

Играчи и тренери спортске организације, који учествују у статусним 

променама, а који више не желе да буду чланови нове спортске организације 

настале статусном променом, стичу статус слободног играча, односно тренера, 

ако о томе писаним путем обавесте нову спортску организацију насталу 

статусном променом, а у року од 8 дана од дана уписа статусне промене у 

Регистар који се води код надлежног органа одређеног законом. 

Уговори између играча, односно тренера, из става 5. овог члана, и нове 

спортске организације која је настала статусном променом, престају да важе 

даном подношења писменог обавештења. 

 
 

2. РЕГИСТРАЦИЈА УДРУЖЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

Члан 11. 

Регистрацију удружених организација – општинских, међуопштинских, 

градских, окружних, регионалних савеза и струковних заједница врши РСС. 

Регистрација удружених организација води се у Евиденцији – Књизи 

чланова РСС. 



III. РЕГИСТРАЦИЈА ПОЈЕДИНАЦА 
 

1. РЕГИСТРАЦИЈА ИГРАЧА 
 

1.1. ОПШТИ УСЛОВИ 

Члан 12. 

Лице које има навршених 6 (шест) година живота може бити регистровано 

за спортску организацију као играч, под условима из овог правилника. 

Играч који се први пут региструје може то урадити у било које време у току 

године. 

Играч под казном или суспензијом може бити регистрован за другу спортску 

организацију уколико испуњава остале услове за регистрацију. 

 

1.2. ДОКУМЕНТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ 

Члан 13. 

Приликом регистрације, спортска организација је дужна да овлашћеном лицу 

РРЦ достави скенирану потпуну и уредну документацију за регистрацију играча, 

која садржи: 

1.2.1. За играча који се први пут региструје: 

1. Регистрациону пријаву у 1 (једном) примерку, уз својеручни потпис заступника 
спортске организације, 

2. Приступницу о чланству у спортској организацији у 1 (једном) примерку, а 
уколико је играч млађи од 18 (осамнаест) година, у садржају приступнице мора 
да стоји број личног индетификационог документа и својеручни потпис једног 
од родитеља или старатеља. 

3. Фотографију у боји у JPEG формату димензија 320 pixels (висина) х 240 pixels 
(ширина), која није старија од 6 (шест) месеци. 

4. Извод из матичне књиге рођених, Уверења о држављанству и личног 
индетификационог документа, за све који по Закону имају обавезу 
поседовања истога. 

5. Уговор између играча и спортске организације, уколико је исти закључен. 

1.2.2. За играча који мења спортску организацију: 

1. Регистрациону пријаву у 1 (једном) примерку, уз својеручни потпис заступника 

спортске организације, 

2. Приступницу о чланству у спортској организацији у 1 (једном) примерку, а 
уколико је играч млађи од 18 (осамнаест) година, у садржају приступнице мора 
да стоји број личног индетификационог документа и својеручни потпис једног 
од родитеља или старатеља. 

3. Фотографију у боји у JPEG формату димензија 320 pixels (висина) х 240 pixels 
(ширина), која није старија од 6 (шест) месеци. 

4. Уговор између играча и спортске организације, уколико је исти закључен. 
5. Уговор између играча са ранијом спортском организацијом, ако је исти био 

закључен, чији је рок истекао или споразумни раскид уговора са ранијом 
спортском организацијом или правоснажну одлуку о раскинутом уговору. 

6. Брисовницу центра надлежног за регистрацију уколико играч мења територију 
регистрационог центар код кога је регистрован. 



7. Изјаву играча о преласку у нову спортску организацију, послату претходној 
спортској организацији и првостепеном такмичарском органу надлежном за 
спровођење такмичења у ком се такмичи екипа претходне спортске 
организације, за коју је играч био лиценциран, као и доказе о послатој изјави. 
Изјава се налази на сајту РСС у делу Обрасци. 
Овлашћено лице претходног регистрационог центар, обавезно је да о пријему 
Изјаве играча или Захтева за издавање брисовнице, обавести предходну 
спортску организацију у року од 24 часа. 

1.2.3. За играча који се уступа: 

1. Регистрациону пријаву у 1 (једном) примерку, уз својеручни потпис заступника 

спортске организације, 

2. Приступницу о чланству у спортској организацији у 1 (једном) примерку, а 
уколико је играч млађи од 18 (осамнаест) година, у садржају приступнице мора 
да стоји број личног индетификационог документа и својеручни потпис једног 
од родитеља или старатеља. 

3. Уговор између спортских организација о уступању играча, потписан од стране 

играча и регистрован у надлежном регистрационом центру коме припада 

матични спортска организација, а уколико је играч млађи од 18 (осамнаест) 

година и својеручно потписан од једног од родитеља или старатеља на 

обрасцу који прописује РСС. 

1.2.4. За играча који се региструје по основу двојне регистрације: 

1. Регистрациону пријаву у 1 (једном) примерку, уз својеручни потпис заступника 

спортске организације, 

2. Приступницу о чланству у спортској организацији у 1 (једном) примерку, а 
уколико је играч млађи од 18 (осамнаест) година, у садржају приступнице мора 
да стоји број личног индетификационог документа и својеручни потпис једног 
од родитеља или старатеља. 

3. Споразум о двојној регистрацији потписан између спортских организација уз 

сагласност играча и регистрован у надлежном регистрационом центру коме 

припада матична спортска организација, а уколико је играч млађи од 18 

(осамнаест) година и својеручно потписан од једног од родитеља или 

старатеља на обрасцу који прописује РСС. 

1.2.5. За играча који се враћа из иностранства: 

1. Регистрациону пријаву у 1 (једном) примерку, уз својеручни потпис заступника 

спортске организације, 

2. Приступницу о чланству у спортској организацији у 1 (једном) примерку, а 
уколико је играч млађи од 18 (осамнаест) година, у садржају приступнице мора 
да стоји број личног индетификационог документа и својеручни потпис једног 
од родитеља или старатеља. 

3. Фотографију у боји у JPEG формату димензија 320 pixels (висина) х 240 pixels 
(ширина), која није старија од 6 (шест) месеци. 

4. Дозволу за регистрацију РСС. 
5. Уговор између играча и спортске организације, уколико је исти закључен. 

 

1.2.6. За играче стране држављане: 

1. Регистрациону пријаву у 1 (једном) примерку, уз својеручни потпис 

заступника спортске организације, 



2. Приступницу о чланству у спортској организацији у 1 (једном) примерку, а 
уколико је играч млађи од 18 (осамнаест) година, у садржају приступнице мора 
да стоји број личног индетификационог документа и својеручни потпис једног 
од родитеља или старатеља. 

3. Фотографију у боји у JPEG формату димензија 320 pixels (висина) х 240 pixels 
(ширина), која није старија од 6 (шест) месеци. 

4. Пасош или извод из држављанства. 
5. Дозволу за регистрацију РСС. 
6. Уговор између играча и спортске организације, уколико је исти закључен. 

 
 

1.3. ПРЕЛАЗНИ РОК 

1.3.1. Опште одредбе 

Члан 14. 

Прелазни рок је временски период у којем се обављају преласци играча из 

спортских организација у спортске организације. 

Прелазни рок могу користити играчи који имају статус слободног играча. 

Један играч у току једне такмичарске године може само два пута променити 

спортску организацију. 

Изузетно, играч, који је у току једне такмичарске године два пута променио 

спортску организацију, може још једном променити спортску организацију у 

случају да је: 

- Играч млађи од 21 године, у текућој такмичарској сезони наступао за 

државну репрезентацију Р. Србије, 

- екипа спортске организације, за коју је играч последњу регистрован, буде 

искључена из такмичења или је одустала од даљег такмичења,. 

Члан 15. 

Прелазни рок почиње 1. јула текуће године и завршава се 28. фебруара 

наредне године. 

Изузетно, Управни одбор РСС може донети одлуку о другачијем почетку и 

трајању прелазног рока. 

Члан 16. 

Играч који је у текућој такмичарској сезони наступао за државну 

репрезентацију Р.Србије, може се регистровати за било коју спортску 

организацију на територији Р.Србије и ван прелазног рока, у складу са чланом 

14. став 3 и 4. овог правилника. 

Члан 17. 

Играч који након протека прелазног рока стекне статус слободног играча на 
основу коначне одлуке надлежног органа или по основу члана 10. став 6. или 
члана 19. став 1. тачка 7. овог правилника, може се регистровати за другу 
спортску организацију у року од 8 (осам) дана рачунајући од дана извршности 
одлуке надлежног органа, односно од дана подношења писаног обавештења 
спортској организацији насталом услед статусних промена да више не жели да 
буде члан те спортске организације, односно од дана када екипа спортске 
организације одустане од такмичења или буде искључена из такмичења. 



Члан 18. 

Играчи и играчице млађи од 14 (четрнаест) година могу прелазити из 

спортске организације у спортску организацију и ван прелазних рокова, уколико 

доставе доказ надлежног државног органа о промени пребивалишта и родитеља 

или старатеља. 

Играчи рукомета на песку и ветерани могу прелазити из спортске 

организације у спортску организацију и ван прелазних рокова, у складу са 

чланом 14. став 3. овог правилника. 

 

 

1.3.2. Статус слободног играча 

Члан 19. 

Право преласка из спортске организације у спортску организацију, односно 
статус слободног играча има: 
1. Играч који нема закључен Уговор са спортском организацијом. 
2. Играч којем је истекао Уговор и не жели да закључи нови Уговор са 

дотадашњим спортском организацијом. 
3. Играч који је са спортском организацијом споразумно раскинуо Уговор. 
4. Играч који је добио раскид Уговора по одредбама Правилника о Сталној 

арбитражи РСС. 
5. Играч чијој је спортској организацији престало чланство или је искључена из 

чланства РСС, односно која је брисана из Регистра код Агенције за привредне 
регистре Републике Србије. 

6. Играчи из члана 10. став 6. овог правилника 
7. Играч чија спортска организација није започела такмичење за које се 

квалификовао, или је одустао од такмичења током такмичењa, или буде 

искључен из такмичења. 

Статус слободног играча подразумева право играча да може прећи из једне 

у другу спортску организацију без икаквих сметњи од стране претходне спортске 

организације изузев по питању надокнаде за прелазак у смислу одредби од чл. 

45. до чл. 50. овог правилника. 

Члан 20. 

Прелазак играча млађих од 16 (шеснаест ) година, врши се искључиво у 

складу са одредбама овог правилника и правила ЕХФ и ИХФ. 
 

1.4. ДВОЈНА РЕГИСТРАЦИЈА 

Члан 21. 

Играчи млађи од 21 (двадесетједне) године и играчице млађе од 20 

(двадесет) година, који до почетка такмичарске године (1. јул), нису напунили 

толико година, се могу регистровати истовремено за још једну спортску 

организацију, чија се прва екипа такмичи у различитој лиги у односу на прву 

екипу матичне спортске организације. 

Изузетно од става 1. овог члана, играч / играчица се може регистровати 

истовремено за још једну спортску организацију, чија се прва екипа такмичи у 

истој лиги, али искључиво како би наступао / ла у ТМК у одређеној узрасној 

категорији, под условом да матична спортска организација нема екипу у тој 

узрасној категорији, што ће се јасно нагласити у Служнбеном гласилу и то као 

„двојна ТМК“. 



Играчи/играчице млађи од 18 (осамнаест) година (малолетни) се могу 

регистровати за још једну спортску организацију, по основу двојне регистрације, 

само уз њихову сагласност и уз сагласност родитеља-старатеља. 

Спортска организација за коју је играч/играчица регистрован/а (матична 

спортска организација) и спортска организација за који се играч/играчица 

региструје по основу двојне регистрације потписују Споразум о двојној 

регистрацији играча, уз сагласнот играча/играчице и родитеља- старатеља. 

Споразум из става 3. овог члана се закључује на посебном обрасцу, који 

прописује РСС. Двојна регистрација се уписује у чланску карту играча и важи 

само једну такмичарску сезону, због чега се регистрација играча по основу 

двојне регистрације не сматра променом спортске организације. 

Уколико дође до раскида Споразума о двојној регистрацији играча, по било 

ком основу, играч/играчица не може бити поново регистрован/а за другу спортску 

организацију по основу двојне регистрације у истој такмичарској години. 

Споразум о двојној регистрацији играча/играчице не може се једнострано 

мењати. 

Спортска организација за коју је играч/ца регистрован/а по основу двојне 

регистрације са играчем/цом може закључити Уговор којим регулишу међусобна 

права и обавезе за време на које је регистрован/а по основу двојне регистрације. 
 

1.5. УСТУПАЊЕ ИГРАЧА 

Члан 22. 

Спортска организација може уступити свог играча другој спортској 

организацији у прелазном року, уколико тај играч већ није био регистрован по 

основу двојне регистрације у истој такмичарској сезони, само уз писану 

сагласност играча, која је оверена у складу са Законом. 

Спортска организација може уступити свог играча млађег од 18 година 

(малолетног) другој спортској организацији у прелазном року само уз потпис 

родитеља или старатеља и одобрење РСС уколико мења пребивалиште. 

Уговор о уступању је, писани документ, који мора бити оверен у складу са 

законом. На основу уговора између матичне спортске организације, са којом 

играч има пуноважно закључен уговор у складу са Законом, и спортске 

организације, у коју играч привремено прелази, матична спортска организација 

се саглашава да играч привремено пређе у спортску организацију са којом се 

закључује уговор о уступању. 

Уговор о уступању садржи прецизирано време на које је играч уступљен, а 

које не може бити краће од 6 (шест) месеци. 

Уговор из става 2. овог члана се закључује на посебном обрасцу, који 

прописује РСС. 

Уколико дође до споразумног раскида уговора о уступању или истекне уговор 

о уступању играч не може поново бити уступљен другој спортској организацији у 

истој такмичарској години. 

Уговор о уступању не може се једнострано мењати за време трајања 

периода на који је играч уступљен. 

Регистрација играча се објављује и уписује у чланску карту играча као 

привремена, са означењем рока на који је играч уступљен. 



Уступљени играч постаје привремени члан спортске организације којој је 

уступљен, а чије привремено чланство престаје истеком времена на које је 

уступљен, те играч аутоматски поново постаје члан матичне спортске 

организације. 

Спортска организација којој је играч уступљен не може даље уступати играча 

трећој спортској организацији. 

Спортска организација којој је играч уступљен, са уступљеним играчем може 

закључити Уговор којим регулишу међусобна права и обавезе за време 

уступања. 

Међусобна права и обавезе могу се регулисати и Уговором о уступању 

између спортских организација у којем је случају уговорна страна и играч који се 

уступа. 

Време које уступљени играч проведе у спортској организацији којој је 

уступљен рачуна се у време трајања Уговора са матичном спортском 

организацијом. 

Регистрација по основу уступања се сматра променом спортске 

организације. 

 
1.6. РЕГИСТРАЦИЈА ИГРАЧА СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА 

Члан 23. 

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. 

 

1.7. ОДЛАЗАК ИГРАЧА У ИНОСТРАНЕ КЛУБОВА 

Члан 24. 

Право одласка у иностране клубове имају сви играчи са статусом слободног 

играча. 

Услови и начин одласка играча у иностране клубове ближе се регулишу 

прописима ИХФ односно ЕХФ, а по Процедури РСС за одлазак играча у 

иностране клубове. 

 
2. РЕГИСТРАЦИЈА РУКОМЕТНИХ РАДНИКА 

Члан 25. 

Регистрациону пријаву за рукометне раднике подноси спортска 

организација. 



Регистрациона пријава се може извршити само уколико је појединац којег 

спортска организација жели регистровати као рукометног радника навршио 18 

(осамнаест) година живота. 

Приликом подношења регистрационе пријаве, спортска организација је 
дужна да овлашћеном лицу РРЦ достави скенирану потпуну и уредну 
документацију за регистрацију играча, која садржи: 
1. Регистрациону пријаву у 1 (једном) примерку, уз својеручни потпис заступника 

спортске организације, 
2. Приступницу чланству спортске организације у 1 (једном) примерку, 
3. Фотографију у боји у JPEG формату димензија 320 pixels (висина) х 240 pixels 

(ширина), која није старија од 6 (шест) месеци. 
4. Извод из матичне књиге рођених, Уверење о држављанству и лични 

индетификациони документ. 

 
 
 

3. РЕГИСТРАЦИЈА МЕДИЦИНСКИХ РАДНИКА 

Члан 26. 

Регистрациону пријаву за медицинске раднике подноси спортска 

организација. 

Регистрациона пријава се може извршити само уколико је појединац којег 

спортска организација жели регистровати као медицинског радника навршио 18 

(осамнаест) година живота. 

Приликом подношења регистрационе пријаве, спортска организација је 
дужна да овлашћеном лицу РРЦ достави скенирану потпуну и уредну 
документацију за регистрацију играча, која садржи: 
1. Регистрациону пријаву у 1 (једном) примерку, уз својеручни потпис заступника 

спортске организације, 
2. Приступницу чланству спортске организације у 1 (једном) примерку, 
3. Доказ о испуњењу услова у погледу стручне квалификације медицинског 

радника (диплому, службену легитимацију, и др.). 
4. Фотографију у боји у JPEG формату димензија 320 pixels (висина) х 240 pixels 

(ширина), која није старија од 6 (шест) месеци. 
5. Извод из матичне књиге рођених, Уверење о држављанству и лични 

индетификациони документ. 

Регистрација медицинског радника, без обзира што је извршена за одређену 

спортску организацију, има третман важности за целу рукометну организацију. 

 

4. РЕГИСТРАЦИЈА РУКОМЕТНИХ ТРЕНЕРА 

Члан 27. 

Регистрациону пријаву за регистрацију рукометних тренера подноси 

појединац, који се региструје по принципу базичне евиденције у смислу 

законских одредби. 

Приликом подношења регистрационе пријаве, појединац је дужан да, 
овлашћеном лицу ЗТ РСС за регистрацију, достави скенирану потпуну и уредну 
документацију за регистрацију тренера, која садржи: 

1. Лични картон рукометног тренера, чији образац прописује Заједница 
тренера РСС. 



2. Доказ о стеченом стручном спортском звању - копија дипломе, која је 
оверена у складу са Законом. 

3. Фотографију у боји у JPEG формату димензија 320 pixels (висина) х 240 
pixels (ширина), која није старија од 6 (шест) месеци. 

4. Извод из матичне књиге рођених, Уверење о држављанству и лични 
индетификациони документ. 

 
 

5. РЕГИСТРАЦИЈА СУДИЈА, КОНТРОЛОРА, ЗАПИСНИЧАРА И 
МЕРИОЦА ВРЕМЕНА 

Члан 28. 

Пријаву за регистрацију судија, контролора, записничара и мериоца времена, 

подноси појединац, који се региструје по принципу базичне евиденције у смислу 

законских одредби. 

Приликом подношења регистрационе пријаве, појединац је дужан да, 
овлашћеном лицу ЗСиК РСС за регистрацију, достави скенирану потпуну и 
уредну документацију за регистрацију судије или контролора, која садржи: 
1. Лични картон судије, односно контролора, чији образац прописује Заједница 

судија и контролора РСС. 
2. Доказ о стеченом звању рукометног судије, односно контролора, записничара 

или мериоца времена - записник са полагања испита. 
3. Фотографију у боји у JPEG формату димензија 320 pixels (висина) х 240 pixels 

(ширина), која није старија од 6 (шест) месеци. 
4. Извод из матичне књиге рођених, Уверење о држављанству и лични 

индетификациони документ. 

 
 

6. РЕГИСТРАЦИЈА ДЕЛЕГАТА 

Члан 29. 

Пријаву за регистрацију делегата подноси појединац, који се региструје по 

принципу базичне евиденције у смислу законских одредби. 

Приликом подношења регистрационе пријаве, појединац је дужан да, 
овлашћеном лицу ЗД РСС за регистрацију, достави скенирану потпуну и уредну 
документацију за регистрацију делегата, која садржи: 

1. Лични картон делегата, чији образац прописује Заједница делегата РСС. 
2. Доказ о стеченом звању рукометног делегата - записник са полагања 

испита. 
3. Фотографију у боји у JPEG формату димензија 320 pixels (висина) х 240 

pixels (ширина), која није старија од 6 (шест) месеци. 
4. Извод из матичне књиге рођених, Уверење о држављанству и лични 

индетификациони документ. 

 
 

IV. ОБЈАВА РЕГИСТРАЦИЈЕ 

Члан 30. 

После спроведеног поступка регистрације спортске организације, играча, 

рукометних и медицинских радника, тренера, судија, контролора, овлашћено 

лице за регистрацију, обавезно је да у року од 3 (три) дана од дана извршене 

регистрације, исту објави у Службеном гласилу РСС. 



V. ЖАЛБА НА РЕГИСТРАЦИЈУ 

Члан 31. 

Против одлуке о регистрацији може се поднети жалба Комисији за жалбе, 

од стране свих чланова РСС. 

Жалба се подноси у року од 3 (три) дана од дана објаве регистрације у 

Службеном гласилу РСС. 

Уз жалбу се подноси и доказ  о уплаћеној такси у износу који утврђује 

Управни одбор РСС. 

Жалба на одлуку из става 1. овог члана не задржава извршење одлуке о 

регистрацији. 

Уколико подносилац жалбе у року из претходног става не уплати прописану 

таксу жалба ће се одбацити. 

Члан 32. 

Ако жалба подносиоца буде усвојена, плаћена такса на жалбу се враћа 

подносиоцу. 

Члан 33. 

Комисија за жалбе РСС је дужна да у року од 3 (три) дана од дана пријема 

жалбе, донесе одлуку, коју у облику решења са образложењем доставља 

заинтересованим странама. 

Против одлуке Комисије за жалбе РСС, може се, у року од 8 (осам) дана од 

дана достављања, поднети Захтев за заштиту правилника о којем одлучује 

Стална арбитража РСС. 

Подносилац који није користио жалбу као редовни правни лек не може 

поднети ванредни правни лек из става 2. овог члана. 

Неблаговремен и недозвољен Захтев за заштиту правилника Стална 

арбитража РСС ће одбацити. 

Када Стална арбитража РСС нађе да је Захтев за заштиту правилника 

основан донеће решење којим ће или преиначити правоснажно решење, или га 

укинути и вратити другостепеном органу на поновно одлучивање, или укинути и 

првостепено и другостепено решење и предмет вратити првостепеном органу на 

поновно одлучивање. 

Ако у поновљеном поступку буде коначно одбијен захтев за регистрацију, 

евентуално извршена регистрација ће се поништити. 

На Захтев за заштиту правилника из става 2. овог члана, плаћа се такса у 

висини одређеној посебном Одлуком УО РСС. 

 

 
VI. СТАТУС ИГРАЧА И УГОВОРИ 

 

1. СТАТУС ИГРАЧА 
 
 

Члан 34. 

У зависности од њиховог односа са спортском организацијом чији су 
чланови, играчи могу, у складу са Законом, имати статус: 



– играча аматера, или 
– играча професионалца. 

Играч аматер и спортска организација могу, у складу са Законом, закључити 
Уговор којим регулишу међусобна права и обавезе, па се у зависности од тога 
разликују: 
– играч аматер са закљученим Уговором са спортском организацијаом и, 

– играч аматер без закљученог Уговора са спортском организацијаом. 

 
Статус играча без закљученог Уговора са спортском организацијом 

Члан 35. 

Играчи који немају закључен Уговор са спортском организацијом, имају 

статус слободних играча и могу несметано прелазити из једне у другу спортску 

организацију без права предходне спортске организације на надокнаду за 

прелазак играча. 

 
2. УГОВОРИ 

 

2.1. Заједничке одредбе 

Члан 36. 

Играч и спортска организација могу да закључе Уговор којим се, у складу са 

Законом и спортским правилима РСС, регулишу међусобна права и обавезе. 

Играч и спортска организација могу да закључе: 

– Уговор о стипендирању малолетног спортисте, 

– Уговор о бављењу спортом и 

– Уговор о раду. 

Пре закључења било којег Уговора, из става 2. овог члана, спортска 

организација је дужна да играча писмено обавести о свим правима, обавезама и 
одговорностима тј. да се права, обавезе и одговорност спортиста аматера 

уређују Законом, спортским правилима РСС, општим актима спортске 
организације и самим Уговором који се закључује, а да се права, обавезе и 
одговорност спортиста професионалаца уређују Законом, спортским правилима 

РСС, Колективним уговором, Правилником о раду (када код послодавца није 
закључен колективни уговор) и Уговором о раду између играча и спортске 

организације. 

Члан 37. 

Сви уговори, из члана 36. овог правилника, се закључују у писаној форми, и 

обавезно их евидентира овлашћено лице надлежног регистрационог центра РСС. 

Уговор између спортске организације и играча закључује се у складу са 
одредбама члана 12. Закона о спорту. 

 

Члан 38. 

Уговори који су закључени супротно одредбама овог правилника и Закона су 

ништави. 

Члан 39. 

У време трајања Уговора не рачуна се: 



1. време за које играч није наступао због казне забране играња у одређеном 
временском периоду изречене од стране надлежног органа РСС, ако је казна 
изречена у временском периоду који је дужи од 10% од укупног предвиђеног 
трајања уговора, 

2. време проведено на издржавању казне затвора према судским одлукама, ако 
је играч провео на издржавању казне затвора временски период дужи од 10% 
од укупног предвиђеног трајања уговора, 

Члан 40. 

Уговори престају да важе: 
1. истеком времена на које су закључени, 
2. споразумним раскидом, 
3. ако услед дисциплинског прекршаја играча или спортске организације истима 

буду изречене казне које фактички онемогућавају даље остајање Уговора на 
снази, 

4. раскидом или поништајем Уговора од стране надлежног органа РСС у 
случајевима и у поступку предвиђеном одредбама овог правилника, 

5. у случају из члана 10. став 6. овог правилника. 

 
2.2. Уговор о стипендирању малолетног спортисте 

Члан 41. 

Сваки малолетни регистровани играч аматер и спортска организација могу 

закључити Уговор о стипендирању малолетног спортисте. 

Уговор из става 1. овог члана се закључује на временски период који истиче 

најкасније када играч постане пунолетан. 

Уговором из става 1 овог члана, спортска организација се обавезује да 
играчу нарочито обезбеди: 

– сва права која проистичу из закона, спортских правила РСС, општих аката 
спортске организације, а која проистичу из чланства у спортској 
организацији, 

– новчану накнаду-стипендију, у висини коју уговоре, 
– наднаду трошкова смештаја и исхране, за време спортских припрема и 

спортских такмичења, у висини коју уговоре, 
– да буде осигуран од последица телесних повреда, професионалних 

оболења, болести и смрти, за време обављања спортских активности, на 
осигурану суму у складу са законом, 

– да обезбеди сву потребну здравствену заштиту и лечење играча за време 
обављања спортских активности, 

– неопходне услове за спортско усавршавање, 
– да несметано може да се школује и оспособљава за одређена занимања, 

– да остварује и сва друга права у оквиру РСС, 

– друга права која посебно уговоре. 

 
Уговором из става 1. овог члана играч се нарочито обавезује: 

– да извршава све обавезе које има као члан спортске организације, у складу 
са општим актима спортске организације и РСС, 

– да се савесно залаже за остваривање успеха и резултата спортске 
организације, 

– да се одазива на позиве за наступ у репрезентативним селекцијама, 
– да неће користити допинг и друга недозвољена средства, 
– да се најмање два пута годишње подвргне лекарском прегледу ради 

провере здравствене способности за бављење спортом, 



– друге обавезе које посебно уговоре. 

Уговор из става 1. овог члана се закључује на посебном обрасцу, који прописује 

РСС. 

 

2.3. Уговор о бављењу спортом 

Члан 42. 

Сваки регистровани играч аматер који учествује у такмичењу и спортска 

организација могу закључити Уговор о бављењу спортом. 

Уговором из става 1. овог члана, спортска организација се обавезује да играчу 
нарочито обезбеди: 
– сва права која проистичу из Закона, спортских правила РСС, општих аката 

спортска организацијаа, а која проистичу из чланства у спортска 
организацијау, 

– да буде упознат са свим општим актима спортске организације, 
– новчану накнаду за бављење спортским активностима, у висини коју уговоре, 
– новчане и друге награде за постигнуте спортске резултате, у висини коју 

уговоре, 
– надoкнаду трошкова смештаја и исхране, за време спортских припрема и 

спортских такмичења, у висини коју уговоре, 
– да буде осигуран од последица телесних повреда, професионалних оболења, 

болести и смрти, за време обављања спортских активности, на осигурану 
суму у складу са законом, 

– да обезбеди сву потребну здравствену заштиту и лечење играча за време 
обављања спортских активности, 

– неопходне услове за спортско усавршавање, 
– да несметано може да се школује и оспособљава за одређена занимања, 

– да остварује и сва друга права у оквиру РСС, 

– друга права која посебно уговоре. 

Уговором из става 1. овог члана играч се нарочито обавезује: 
– да извршава све обавезе које има као члан спортске организације, у складу 

са општим актима спортске организације и РСС, 
– да   се   савесно   залаже за остваривање успеха и резултата спортска 

организацијаа, 
– да се одазива на позиве за наступ у репрезентативним селекцијама, 
– да неће користити допинг и друга недозвољена средства, 

– да се најмање два пута годишње подвргне лекарском прегледу ради провере 
здравствене способности за бављење спортом, 

– да чува углед и све друге интересе спортска организацијаа, 

– друге обавезе које посебно уговоре. 

Уговор из става 1. овог члана се закључује на посебном обрасцу, који прописује 

РСС. 

Бављење спортским активностима у складу са Уговором из става 1. овог члана 

сматра се радом ван радног односа, у складу са Законом. 

 

 

2.4. Уговор о раду 

Члан 43. 

Професионални играч закључењем Уговора о раду са спортском 

организацијом заснива радни однос на одређено време, у трајању од најдуже 5 



(пет) година, с тим да по истеку истог професионални спортиста може поново 

да закључи Уговор о раду са истом или другом спортском организацијом. 

Поред права и обавеза које проистичу из Закона, приликом закључења 
Уговора раду, професионални спортиста и спортска организација могу уговорити 
и друга права и обавезе, у складу са општим актима спортске организације и 
општим актима РСС и другим прописима, а нарочито и давања једнократних 
накнада играчу која немају карактер зараде, као што су накнада за закључење 
Уговора, накнада за коришћење у маркетиншке сврхе имена играча и сл. 

 

2.5. Посебне одредбе 

Члан 44. 

Овлашћено лице регистрационог центра дужно је да води Евиденцију 

закључених уговора између спортских организација и играча. 

На захтев надлежног органа РСС, орган из става 1. дужан је да без 

одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана достави списак играча са 

закљученим уговором, на обрасцу који прописује ЕХФ, ИХФ или РСС. 

У случају да орган из става 1. не поступи по захтеву из става 2. против њега 

ће се покренути дисциплински поступак у складу са одредбама Дисциплинског 

правилника РСС. 

 

VII. НАДОКНАДА ЗА ПРЕЛАЗАК ИГРАЧА ИЗ СПОРТСКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ У СПОРТСКУ ОРГАНИЗАЦИЈУ 

 
1. Прелазак играча из спортске организације у спортску организацију 

са седиштем у Републици Србији 

Члан 45. 

Приликом преласка из једне у другу спортску организацију играча који има 

статус играча без закљученог уговора, спортска организација из које играч 

одлази нема право на накнаду за његов прелазак у другу спортску организацију. 

Члан 46. 

Спортска организација из које играч, који има статус играча са закљученим 
уговором, одлази, има право на накнаду: 
1. за прелазак-трансфер играча, и 
2. за развој-обуку играча. 

Члан 47. 

Спортска организација са којом играч има пуноважно закључен уговор у 

складу са Законом, може се сагласити да уз одређену накнаду превремено 

споразумно раскине уговор са играчем како би прешао у другу спортску 

организацију, само ако је таква накнада уговорена у Уговору између спортске 

организације и играча. 

 
Члан 48. 

Спортска организација из које играч одлази, има право на накнаду за развој- 
обуку играча, који је у време преласка у другу спортску организацију, старији од 



16, а млађи од 23 године живота, чија висина се одређује посебном Одлуком 
УО РСС, а у складу са општим актима РСС, ИХФ и ЕХФ, а на основу улагања, 
односно стварних трошкова спортске организације који су допринели развоју 
играча, с тим да се као последња година обуке може рачунати година у којој је 
играч напунио 21 годину живота. 

Накнаду из става 1. овог члана дужан је да исплати спортска организација у 
који играч прелази. 

Накнада из става 1. овог члана се сразмерно умањује за износ који је играч, 

односно његов родитељ-старатељ платио спортској организацији из које одлази 

на име чланарине, накнаде за спортску опрему и спортске припреме, накнаде за 

бављење спортским активностима и друге сличне накнаде. 

Накнада из става 1 овог члана се обрачунава сразмерно времену које је 

играч провео у спортској организацији из којег одлази, са закљученим уговором. 

По истеку Уговора између спортске организације и играча који је навршио 

23 године живота, спортска организација из којег играч одлази нема право на 

накнаду за развој-обуку играча. 

У случају раскида уговора између спортске организације и играча, по било 

ком основу, кривицом спортске организације, спортска организација нема право 

на накнаду из става 1. овог члана. 

У случају раскида уговора између спортске организације и играча, по било 

ком основу, кривицом играча, спортска организација има право на накнаду из 

става 1. овог члана, чија висина се обрачунава сразмерно времену трајања 

уговора. 

Ако је уговором између спортске организације и играча уговорена накнада 

за прелазак-трансфер играча у другу спортску организацију, спортска 

организација нема право на накнаду за развој-обуку тог играча. 

Члан 49. 

Право играча да пређе у другу спортску организацију, да са њом закључи 

Уговор, да за њу буде регистрован и да за њу наступа не може бити ускраћено и 

условљено предходним плаћањем надокнаде за прелазак-трансфер из спортске 

организације у спортску организацију, нити накнаде за развој-обуку играча. 

Спор између спортске организације из којег играч одлази и спортске 

организације у који је прешао као и између спортске организације и играча, о 

износу и плаћању накнаде за прелазак-тансфер играча из спортске организације 

у спортску организацију, као и накнаде за развој-обуку играча, не може утицати 

на право наступа играча за спортску организацију у који је прешао. 

 

2. Прелазак играча у инострани клуб 

Члан 50. 

Спортска организација из којег играч одлази у инострани клуб има право на 

надокнаду, под условима и у висини, у складу са прописима ИХФ односно ЕХФ, 

а по процедури РСС за одлазак играча у иностране спортска организацијаове. 



VIII. СТАТУС И УГОВОРИ РУКОМЕТНИХ ТРЕНЕРА 

 
1. СТАТУС РУКОМЕТНИХ ТРЕНЕРА 

Члан 51. 

У зависности од њиховог односа са спортском организацијом у којој 
обављају дужност, спортски стручњаци (у даљем тексту: ''Тренери'') могу, у 
складу са Законом, имати статус: 
– Тренера аматера, или 

– Тренера професионалца. 

Тренер аматер и спортска организација могу, у складу са Законом, 
закључити Уговор којим регулишу међусобна права и обавезе, па се у 
зависности од тога разликују: 
– Тренер аматер са закљученим Уговором са спортском организацијом и 

– Тренер аматер без закљученог Уговора са спортском организацијом. 

 
2. УГОВОРИ 

 

2.1. Заједничке одредбе 

Члан 52. 

Тренер и спортска организација могу да закључе Уговор којим се, у складу 

са Законом и спортским правилима РСС регулишу међусобна права и обавезе. 

Тренер и спортска организација могу да закључе: 

– Уговор о стручном ангажовању и 

– Уговор о раду. 

Члан 53. 

Сви Уговори, из члана 52. овог правилника, се закључују, у писаној форми, 

оверавају код надлежног државног органа, а након тога обавезно их евидентира 

овлашћено лице Заједнице тренера РСС. 

Члан 54. 

Уговори који су закључени супротно одредбама овог правилника и Закона су 

ништави. 

 
Члан 55. 

У погледу времена трајања Уговора, те престанка њиховог важења, на 

Уговоре између тренера и спортске организације сходно се примењују одредбе 

овог правилника о времену трајања и престанку важења Уговора између играча 

и спортске организације. 

У погледу Уговора, начина њиховог закључивања, регистровања, садржаја 

и у свему другом, на Уговоре између тренера и спортске организације сходно се 

примењују одредбе овог правилника које регулишу Уговоре између играча и 

спортске организације. 



2.2. Уговор о стручном ангажовању 

Члан 56. 

Сваки регистровани Тренер аматер и спортска организација могу закључити 

Уговор о стручном ангажовању. 

У погледу садржине међусобних права и обавеза, у Уговору из става 1. овог 

члана, сходно се примењују одредбе овог правилника које регулишу Уговор о 

бављењу спортом, између играча и спортске организације. 

Уговор из става 1. овог члана се закључује на посебном обрасцу, који прописује 

РСС. 

Бављење стручним радом у складу са Уговором из става 1. овог члана 

сматра се радом ван радног односа, у складу са Законом. 
 

2.3. Уговор о раду 

Члан 57. 

Професионални Тренер, закључењем Уговора о раду са спортском 

организацијом, заснива радни однос, у складу са Законом. 

Поред права и обавеза које проистичу из Закона, приликом закључења 
Уговора раду, професионални Тренер и спортска организација могу уговорити и 
друга права и обавезе, у складу са општим актима спортске организације и 
општим актима РСС и другим прописима, а нарочито и давања једнократних 
накнада Тренеру која немају карактер зараде, као што су накнада за закључење 
Уговора, накнада за коришћење у маркетиншке сврхе имена Тренера и сл. 

 

IX. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 58. 

Уколико дође до спора између играча и спортска организације или тренера 

и спортске организације у погледу валидности закључених Уговора или у погледу 

извршавања уговорених права и обавеза свака од уговорних страна може 

покренути поступак пред Сталном арбитражом РСС, у складу са одредбама 

Правилника о Сталној aрбитражи РСС. 

Уколико дође до спора између играча и спортске организације, или између 

две спортске организације по питању постојања права на надокнаду за прелазак 

играча из спортске организације у спортску организацију, или по питању висине 

те надокнaде, заинтересована страна може покренути поступак пред Сталном 

арбитражом РСС, у складу са одредбама Правилника о Сталној арбитражи РСС. 

Уколико дође до спора између два спортске организације у погледу 

извршавања обавезе из Споразума тих спортска организацијаова о исплати 

накнаде за прелазак играча из спортске организације у спортску организацију, 

свака од уговорних страна може покренути поступак пред Сталном арбитражом 

РСС, у складу са одредбама Правилника о Сталној aрбитражи РСС. 



X. ПРИЈАВА ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА 

Члан 59. 

Спортска организација, удружена организација и струковна заједница дужна 

је да изврши пријаву промене у свом организовању, односно пријаву промене 

података о појединцима који су чланови те организације. 

Пријаве за упис промене у Регистар подносе се надлежном регистрационом 

органу на прописаним обрасцима, уз прилагање документације предвиђене 

Законом, општим спортским правилима, и другим актима РСС, најкасније у року 

од 8 (осам) дана од дана извршених промена. 

Орган који је извршио упис промене у регистар, обавезан је да је објави у 

Службеном гласилу РСС, најкасније у року од 8 (осам) дана од дана извршења 

уписа промене. 

 

XI. НАДЛЕЖНИ РЕГИСТРАЦИОНИ ЦЕНТРИ И ОРГАНИ 

Члан 60. 

За обављања регистрационих поступака надлежна су овлашћена лица 

регистрационих центара. 

Регистрационе центре оснива Управни одбор РСС, посебним Упутством из 

члана 3. став 2. овог правилника. 

Орган регистрационог центра је Овлашћено лице регистрационог центра. 

Именовање и разрешење овлашћеног лица регистрационог центра, врши 

Управни одбор РСС, на предлог Регионалног рукометног савеза. 

Овлашћено лице регистрационог центра, може вршити одговарајуће послове 

у смислу овог правилника, само уколико је добило одобрење за рад. 

Регистрационе органе Заједнице тренера, Заједнице судија и контролора и 

Заједнице делегата бирају и разрешавају надлежни органи тих заједница. 

У случају да се утврди да овлашћено лице регистрационог центра не поступа 

у складу са одредбама овог правилника, надлежни орган РСС може изрећи меру 

забране вођења регистра односно забране регистрације уговора и одредити 

други регистрациони центар, односно именовати друго овлашћено лице 

регистрационог центра, a против одговорног лица поднети дисциплинску пријаву 

у складу са одредбама Дисциплинског правилника РСС. 

 
 

XII. ВРШЕЊЕ РЕГИСТРАЦИОНИХ И ДРУГИХ ПОСТУПАКА 

Члан 61. 

Регистрациони поступци се врше на јединственим обрасцима које прописује 

Управни одбор РСС. 

Надлежни регистрациони органи дужни су водити: 

– Евиденције организација, 

– Евиденције појединаца, 

Надлежни регистрациони органи дужни су да евиденције из става 2. воде 

уредно и ажурно. 

У случају непоштовања одредби из претходног става покренуће се 

дисциплински поступак против одговорних лица. 



Члан 62. 

Пријаву за регистрацију појединаца, надлежном регистрационом органу, као 

и пријаву промене података појединаца, подноси организација односно 

заједница којој појединац припада, односно сам појединац. 

Када надлежни регистрациони орган утврди да уз пријаву за регистрацију, 

или уз пријаву за промену података, није приложена прописана документација, 

или утврди друге недостатке, оставиће подносиоцу пријаве рок од 3 (три) дана 

да комплетира документацију или исправи уочене недостатке. 

Ако подносилац пријаве не комплетира документацију или не отклони 

недостатке у остављеном року, његов захтев ће се одбацити писаним решењем 

са кратким образложењем разлога за одбачај и поуком о правном леку, а у том 

случају подносилац губи право на повраћај уплаћене таксе. 

Ако је захтев подносиоца неоснован јер нису испуњени услови за 

регистрацију или промену података, његов захтев ће се одбити писаним 

решењем са кратким образложењем разлога за одбијање и поуком о правном 

леку, а у том случају подносилац губи право на повраћај уплаћене таксе. 

Члан 63. 

Овлашћено лице регистрационог центра дужно је да надлежном органу РСС 

одмах по пријему захева а најкасније у року од 12 (дванаест) сати достави 

комплетну документацију на основу које је извршена регистрација. 

Надлежни орган РСС може прописати ближе услове у погледу вршења 

одређених регистрационих поступака. 

Члан 64. 

Овлашћено лице регистрационог центра је дужнo да у свим другим 

поступцима, за које је надлежан, у случају да одбија или одбацује захтев 

подносиоца, донети писано решење са кратким образложењем разлога за 

одбијање, односно одбачај и поуком о правном леку, а у том случају подносилац 

губи право на повраћај уплаћене таксе. 

 
 

XIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 65. 

Сви Уговори закључени након ступања на снагу Закона о спорту а који нису 

у складу са Законом сматрају се ништавим и стављају се ван снаге, док Уговори 

који су закључени пре ступања на снагу Закона о спорту, остају на снази до 

истека времена на које су закључени. 

Члан 66. 

Све одлуке донете, у поступцима спроведеним у складу са овим 

правилником, пре ступања на снагу овог правилника остају на снази. 

Сви поступци започети пре ступања на снагу овог правилника окончаће се 

по одредбама правилника који је био на снази у време покретања поступка, осим 

ако се стране у спору писмено изјасне да се примене одредбе овог правилника. 

Ако по ступању на снагу овог правилника буде укинута првостепена одлука 

из става 1. овог члана, даљи поступак ће се спровести по одредбама овог 

правилника. 



Члан 67. 

Уговорни односи започети пре ступања на снагу овог правилника, завршиће 

се по сходним одредбама Правилника по којем су закључени, осим у случају да 

се странке у уговорном односу писано договоре да се примене одредбе овог 

правилника. 

Члан 68. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Регистрациони 

правилник Рукометног савеза Србије од 14.06.2017. године. 

Члан 69. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

Службеном гласилу РСС. 

 
ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ 

РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

Драган Буквић, с.р. 


