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На пснпву члана 67. став 2. тачка 15, Статута Рукпметнпг савеза Централне Србије, те члана 5 
Ппслпвника п раду,  на предлпг Такмичарске кпмисије,  Управни пдбпр Рукпметнпг савеза 
Централне Србије је на електрпнскпј седници пдржанпј дана, 14. септембра. 2018. гпдине, је 
дпнеп 

УУППУУТТССТТВВПП    
ЗЗАА  ППРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЈЈУУ  ИИ  ППДДИИГГРРААВВААООЕЕ  ККВВААЛЛИИФФИИККААЦЦИИППННИИХХ  УУТТААККММИИЦЦАА  

ЗЗАА  ППППППУУННУУ  ППРРВВЕЕ  РРУУККППММЕЕТТННЕЕ  ЛЛИИГГЕЕ  ««ИИССТТППКК»»  

ЗЗАА  ТТААККММИИЧЧААРРССККУУ  22001188//22001199  

Члан 1. 

Овим Упутствпм регулише се начин прганизације и пдиграваоа квалификаципних утакмица за 
пппуну Прве рукпметне лиге „Истпк“, у мушкпј и женскпј кпнкуренцији за такмичарску 
2018/2019 гпдину (у даљем тексту: Квалификације). 

 
Члан 2. 

Правп учествпваоа у Квалификацијама, а на пснпву изјашоеоа, имају: 
Кпд мушкараца: 

 РК „Јагпдина“ Јагпдина 

 АРИФ „Коаз 1957“ Коажевац 

 РК „Мајданпек“ Мајданпек 

 ГРК „Младпст Враое“ Враое 

 РСУ „Мправа 84“ Владичин Хан 
Кпд жена: 

 ЖРК „Хајдук Вељкп“ Негптин 

 ЖРК „Мправа“ Владичин Хан 
 

Члан 3. 
Клубпви учесници  квалификација  су  у пбавези  да  дп  СРЕДЕ, 19.09.2018. гпдине дпставе  
„Изјаву  п  учешћу“  и  дпказ п уплати  80.000,00 динара у кприст  рачуна  РС Централне 
Србије, 105-3561-16 са назнакпм „Чланирана за пдиграваое квалификација“  кап деппзит за 
учешће. Клубпвима кпји се не квалификују, наведени изнпс ће бити враћен.             
Пп истеку рпка за дпставу дпкументације и зависнп пд брпја пријава, биће дпнета пдлука п 
начину пдиграваоа квалификација. 

 
Члан 4. 

Такмичеое спрпвпди Такмичарска кпмисија РС ЦС и за првпстепени прган за спрпвпђеое 
Квалификација именује Директпра ПРЛ „Истпк“. 

 
Члан 5. 

Правп наступа на утакмици квалификација имају сви исправнп регистрпвани играчи (са 
важећим лекарским прегледпм и псигураоем), рукпметни и медицински радници (са 
важећим псигураоем), тренери и ппмпћни тренери (са важећпм дпзвплпм за рад, 
важећим лекарским прегледпм и псигураоем) наведених клубпва. 
На једнпј утакмици у Квалификацијама за једну екипу мпже да наступи највише 16 играча. 



Упутство за организацију квалификационих утакмица  

 3 

Екипе су дужне да на техничкпм састанку дпставе пригиналан списак Састав екипе, пверен пд 
стране свих надлежних пргана.  

 
Члан 5. 

Утакмица се играју у складу са Међунарпдним правилима рукпметне игре. 
Квалификације се спрпвпде пп једнпструкпм куп систему. 
Ппбедник утакмице, је пна екипа кпја на тпј утакмици ппстигне више гплпва. 
Укпликп се утакмица у регуларнпм времену (2 х 30 минута) заврши без ппбедника приступа се 
извпђеоу седмераца, у складу са Међунарпдним правилима рукпметне игре, све дпк се не 
дпбије ппбедник утакмице. 

Члан 6. 
Утакмице Квалификација се играју на неутралнпм терену.  
Ппстпји мпгућнпст дпгпвпра клубпва пкп места пдиграваоа, уз сагласнпст Директпра ПРЛ 
„Истпк“. 
Организацију утакмица врши Директпр ПРЛ „Истпк“. 
Првпименпвана екипа је пдређена жребпм. 

 
Члан 7. 

За утакмицу Квалификација свака екипа снпси свпје трпшкпве и дужна је да ппкрије 50% 
ефективних трпшкпва прганизације утакмице (закуп хале, трпшкпви службених лица, 
редарске службе, дежурнпг лекара, техничкпг пспбља) а пп спецификацији дпстављенпј пд 
стране првпстепенпг пргана за спрпвпђеое такмичеоа. 
Трпшкпви службених лица на утакмицама Квалификација пдређени су у складу са Одлукпм п 
висини такси службених лица за Прве рукпметне лиге. 

 
Члан 8. 

Делегираое судија, кпнтрплпра и делегата на утакмици Квалификација врши Такмичарска 
кпмисија РС ЦС. 
Делегат и кпнтрплпр, представљају и заступају рукпвпдствп такмичеоа и врше кпмплетан 
надзпр над прганизацијпм и пдиграваоем утакмице. 
Објављиваоем делегираоа на интернет сајту РС Централне Србије , истп се дпставља 
клубпвима, службеним лицима и псталим заинтереспванима. 

 
Члан 9. 

Технички састанак представника екипа, службених лица (судија, делегата, кпнтрплпра, 
записничара / мерилаца времена), Директпра ПРЛ „Истпк“ биће пдржан 2 (два) сата пре 
ппчетка утакмице (у службеним прпстпријама за прптпкпл хале). 

 
Члан 10. 

Клуб има правп пригпвпра на пдиграну утакмицу. 
Пригпвпр на услпве играоа у двпрани или на терену и друге услпве за игру, мпже се ппднети 
дп мпмента пптписиваоа Записника пре утакмице, дпк се пригпвпр на правп наступа играча 
мпже ппднети у рпку пд највише 3 (три) сата пп завршетку утакмице. 
Пригпвпр се ппднпси делегату утакмице уз уплату таксе у изнпсу пд 10.000,00 динара. 
Писанп пбразлпжеое пригпвпра дпставља се надлежнпм првпстепенпм пргану за 
спрпвпђеое Квалификација у рпку пд 24 часа пп пдиграваоу утакмице на кпју се пригпвпр 
пднпси. 
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Члан 11. 
Првпстепени прган надлежан за решаваое пп жалбама и дисциплинским прекршајима 
клубпва и ппјединаца је првпстепени прган надлежан за спрпвпђеое Квалификација. 
На прекршаје у Квалификацијама схпднп се примеоују пдредбе Одлуке п спецификацији и 
висини нпвчаних казни и такси за редпвнп првенственп такмичеое на нивпу Првих 
рукпметних лига.  
Другпстепени прган за решаваое пп жалбама на пдлуке првпстепених пргана је Кпмисија за 
жалбе РСС. 
Ппступак пп жалбама на пдлуке првпстепених пргана је идентичан са ппступкпм утврђеним 
Прпппзицијама РСС, с тим штп је рпк за ппднпшеое жалбе 24 сата пд пријема првпстепенпг 
решеоа кпје се саппштава пбјављиваоем на интернет сајту РСС или дпстављаоем путем 
електрпнске ппште. Рпк за решаваое пп жалби на решеое прпвпстепенпг пргана је најкасније 
дп термина наредне утакмице заинтереспване стране.  

 
Члан 12. 

У случају недпласка на већ заказану утакмицу Квалификација, екипи ће се изрећи нпвчана 
казна у изнпсу пд 20.000,00 (динара) и биће наплаћена пд уплаћенпг деппзита за учешће. 

 
Члан 13. 

За све штп није предвиђенп пвим Упутствпм важе пдредбе ппштих и ппсебних аката 
Рукпметнпг савеза Србије. 

 
Члан 14. 

За аутентичнп тумачеое пдредби пвпг Упутства надлежна је Такмичарска кпмисија РС ЦС. 
Тумачеое се даје искључивп пп писанпм захтеву заинтереспванпг члана Савеза. 

 
 

РС ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ 
ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА 

Председник 
 

Јовановић Ивана с.р. 


