РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 489/2-1
Београд, 23.06.2021.

На основу члана 98. Статута Рукометног савеза Србије, Управни одбор
Рукометног савеза Србије, на 17. (електронској) седници, одржаној
23.06.2021. године, донео је:

СТАТУТАРНУ ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ РЕГИСТРАЦИОНОГ ПРАВИЛНИКА РСС
I Регистрациони правилник донет на Скупштини 14.06.2017 се мења и то:
1. Члан 22. сада гласи:
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 један клуб, који се
такмичи у различитом степену односно у истом степену али различитом
рангу такмичења.
Играч/играчице млађи од 18 (осамнаест) година (малолетни) се могу
регистровати за други клуб по основу двојне регистрације само уз њихову
сагласност и уз сагласност родитеља-старатеља.
Клуб за који је играч/играчица регистрован (матични клуб) и клуб за који се
играч/играчица региструју 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 клуба.
Уколико дође до раскида Споразума о двојној регистрацији играча, по било
ком основу, играч/играчица не може бити поново регистрован/а за други
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клуб по основу двојне регистрације у истој такмичарској години.
Споразум о двојној регистрацији играча/играчице не може се једнострано
мењати.
Клуб за који је играч регистрован по основу двојне регистрације са играчем
може закључити Уговор којим регулишу међусобна права и обавезе за
време на које је регистрован по основу двојне регистрације.
2. Члан 23. сада гласи:
Клуб може уступити свог играча другом клубу у прелазном року, само уз
писану и оверену у складу са законом сагласност играча.
Клуб може уступити свог играча млађег од 18 година (малолетног) другом
клубу у прелазном року само уз потпис родитеља или старатеља и одобрење
РСС уколико мења пребивалиште.
Уговор о уступању је, писани и оверен у складу са законом, уговор између
клуба са којом играч има пуноважно закључен уговор у складу са законом и
клуба у који играч привремено прелази на основу кога се клуб са којим
играч има пуноважно закључен уговор саглашава да играч привремено
пређе у клуб са којим 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 другом клубу 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 клуба којем је уступљен, које
привремено чланство престаје истеком времена на које је уступљен те играч
аутоматски поново постаје члан клуба који га је уступио.
Клуб којем је играч уступљен не може даље уступати играча трећем клубу.
Клуб којем 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 клубова у којем је случају уговорна страна и играч који се уступа.
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Време које уступљени играч проведе у клубу коме је уступљен рачуна се у
време трајања Уговора са матичним клубом.
Регистрација по основу уступања се сматра променом клуба.
II Ова одлука ступа на снагу одмах.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Ова одлука којом се мења Регистрациони правилник
захтевима више клубова, којима се инсистира да се
играчи и играчице узраста до 21. односно 20. година у
године могу имати већи број наступа, а што је у
квалитетног играчког развоја.

РСС иницирана је
омогући да млађи
току такмичарске
функцији њиховог

Такође овом одлуком се уноси више реда на релацији између клубова који
уступају и клубова којима се уступају играчи у току једне такмичарске
године као и да се јасније дефинишу односи приликом двојне регистрације.
ПРЕДСЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА
РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
Милена Делић с.р.
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