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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 електронској седници одржаној 23. августа
2018. донео је

ПРАВИЛНИК

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

А. Услови за лиценцирање екипа
Члан 2.
Све такмичарске екипе спортских организација да би учествовалe у сталним
такмичењима, дужнe су да добију лиценцу.
Члан 3.
Све спортске организације које пријављују своје екипе у редовна првенствена
такмичења (у даљем тексту: РПТ), рукометни куп (у даљем тексту: куп) и
првенствена такмичења млађих категорија (у даљем тексту: ТМК), обавезни су да
изврше лиценцирање играча (најмање 5), тренера, рукометног радника, лекара и
лица задуженог за безбедност, за такмичење у коме учествују.

Б. Услови за лиценцирање тренера
Члан 4.
Тренери, чланови ЗТ РСС, чија је регистрација објављена у Службеном гласилу
РСС, могу бити лиценцирани за екипу спортске организације.
Члан 5.
За екипу спортске организације могу да буду лиценцирани тренери који се налазе
на списку тренера који испуњавају услове за лиценцирање за стална такмичења
РСС и имају дозволу за рад одговарајућег нивоа.
Члан 6.
Потврђен списак тренера који испуњавају услове за лиценцирање објављује се у
Службеном гласилу РСС, најкасније 15 (петнаест) дана пре почетка такмичарске
сезоне.
Тренери који имају дозволу за рад нивоа I, II или III могу да се лиценцирају за РПТ и
куп.
Тренери који имају дозволу за рад нивоа I или III, могу да се лиценцирају за ТМК у
узрасту деце (до 16 година старости).
Списак тренера који имају дозволу за рад одговарајућег нивоа, објављује се
Службеном гласилу РСС.
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Члан 7.
За лиценцу помоћног тренера екипе спортске организације који се такмиче у
сталним такмичењима, неопходно је да исти поседује дозволу за рад одговарајућег
нивоа.

В. Услови за лиценцирање играча
Члан 8.
Играчи чија је регистрација објављена у Службеном гласилу РСС, могу бити
лиценцирани за екипу спортске организације.
Члан 9.
За екипу спортске организације се могу лиценцирати највише 4 (четири) играча
регистрована по основу двојне регистрације, од којих највише 2 (два) који долазе из
исте спортске организације.
Уколико играч има „двојну регистрацију“ за било коју екипу спортске организације
која нија матична спортска организација играча, може да буде лиценциран само за
једну сениорску екипу спортске организације која му је матична, и то само уколико
се та екипа (без обзира да ли је прва, друга, трећа...) не такмичи у истом степену
такмичења са екипом спортске организације којој је играч дат по основу „двојне
регистрације“.
У ТМК и купу, играчи регистровани по основу двојне регистрације могу да се
лиценцирају само за екипу матичне спортске организације.
Члан 10.
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 4 играча млађих
од 18 годинa (рођених пре 01.07.), који су лиценцирани за прву екипу тог клуба.
За трећу екипу једног клуба, може да буду лиценцирано највише 4 играча млађих
од 16 година (рођених пре 01.07.), који су лиценцирани за другу екипу тог клуба.
Уколико се, на основу захтева спортске организације, неком играчу или играчици
изврши поништење лиценце, он више не може бити лиценциран за исту екипу у
истој такмичарској сезони, с тим да спортска организација има право да допуни
новим играчем упражњено место-а настало поништењем лиценце другог играча.
Члан 11.
Спортске организације за екипу која се такмичи у првом степену такмичења
обавезни 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

Г. Услови за лиценцирање рукометних и медицинских радника
Члан 12.
Рукометни и медицински радници, чија је регистрација објављена у Службеном
гласилу РСС, могу бити лиценцирани за екипу спортске организације.
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Д. Издавање лиценце
1. Образац захтева за издавање лиценци
Члан 13.
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 14.
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 15.
Захтев за издавање лиценци подељен је у два дела – у првом делу се уписују
играчи, тренери и помоћни тренери, а у другом рукометни радници и медицински
радници.
У првом делу захтева, у колони важење лекарског прегледа, уписује се датум од до.
У колони Функција, уписује се функција појединца који се лиценцира – Тренер или
Помоћни тренер. У другом делу захтева у колони Функција уписује се функција
појединца за коју се лиценцира – Рукометни радник, Комесар за безбедност, Лекар,
Физиотерапеут. У колони важење осигурања, уписује се датум од-до.
Играче, тренере и помоћне тренере односно рукометне раднике комесара за
безбедност, лекара, физиотерапеута, 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 16.
Након попуњавања, захтев се оверава од стране свих органа који су предвиђени
овим Захтевом и то:
 у колони датум захтева – 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
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 у колони тачност података оверава лекар надлежне здравствене установе –
печатом оверава лекар надлежне здравствене установе, у складу са законом и
одговарајућим подзаконским актима, који је извршио преглед; за играче млађе од
16 година, оверу врши лекар специјалиста,
 у колони тачност података регистрације оверава ОЛ РЦ – печатом и потписом
оверава овлашћено лице регистрационог центра; захтев може бити потписан и
електронским сертификованим потписом и у том случају се не оверава печатом
Након овере, захтев се скенира и електронском поштом доставља првостепеном
органу за спровођење такмичења (у даљем тексту: првостепени орган).
Члан 17.
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.
Све лиценце издате и објављене пре почетка такмичарске сезоне се не наплаћују.
Лиценца се издаје за обављање само једне функције – играч или (помоћни) тренер
или рукометни или медицински радник, односно уколико појединац обавља више
функција (играч, тренер, рукометни или медицински радник), мора бити лиценциран
за сваку функцију посебно.
Лиценца издата медицинском раднику има третман важности за целу рукометну
организацију.
Jедна лиценца издата за било коју спортску организацију, подразумева да ЛЕКАР
може обављати дужност као ДЕЖУРНИ ЛЕКАР 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.
4. Објава лиценци
Члан 18.
Издате лиценце објављују се у Службеном гласилу РСС.
Право наступа стиче се након објаве лиценце у Службеном гласилу РСС.
5. Одбијање издавања лиценци
Члан 19.
У случају да захтев за лиценцирање буде поднет пре него што је спортска
организација добила дозволу за сезону или захтев не буде поднет према
одредбама овог Правилника, биће одбачен.
Након отклањања свих недостатака, спортска организација за екипу за коју подноси
захтев мора накнадно да поднесе нови захтев за издавање лиценци.
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6. Поступак издавања накнадних лиценци
Члан 20.
За свако накнадно лиценцирање, спортска организација подноси првостепеном
органу Захтев за издавање лиценци и доказ о уплати чланарине за издавање
накнадне лиценце.
Пре приступању накнадном лиценцирању, све обавезе спортске организације које
су до тада настале морају бити измирене. У супротном, биће ускраћено издавање
накнадних лиценци.
Уколико спортска организација поднесе захтев за издавање накнадних лиценци
после термина одређеног за издавање накнадних лиценци, првостепени орган
може да изда хитну накнадну лиценцу.
Када првостепени орган утврди да су испуњени сви услови за издавање (хитне)
накнадне лиценце, у свему поступа сходно чл. 16-17. овог Правилника.
7. Рокови за подношење захтева за издавање лиценци
Члан 21.
Првостепени орган доноси Одлуку о роковима за подношење захтева за издавање
лиценци. Рок за издавање хитне накнадне лиценце садржан је у Одлуци о висини
чланарине.
8. Поништавање лиценце
Члан 22.
На захтев спортске организације, првостепени орган је обавезан да поништи
лиценцу појединцу за кога спортска организација захтева поништавање лиценце.
Првостпени орган је дужан да поништи лиценцу појединцу одмах након сазнања и
провере у Службеном гласилу РСС да исти није више регистрован за спортску
организацију за чију екипу му је издата лиценца.
9. Суспензија лиценце
Члан 23.
Уколико у току такмичарске сезоне, наступи нека околност којом се угрожавају
услови под којима је издата лиценца првостепени орган ће суспендовати лиценцу,
све док не буду поново испуњени сви услови прописани за издавање лиценце.

Ђ. Услови за лиценцирање службених лица
1. Лиценцирање судија, контролора и делегата
Члан 24.
Судије, контролори и делегати за обављање дужности у сталним такмичењима,
обавезни су да поседују лиценцу за текућу такмичарску сезону.
Судијама, контролорима и делегатима се издаје само једна лиценца и они са том
лиценцом могу да обављају дужност у свим сталним такмичењима.
Лиценца судије, контролора и делегата је осмоцифрени број, коју издаје
првостепени орган, под условима из Упутства за лиценцирање службених лица које
доноси Такмичарска комисија РСС.
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2. Лиценцирање записничара и мериоца времена
Члан 25.
Записничари и мериоци времена за обављање дужности у сталним такмичењима,
обавезни су да поседују лиценцу за текућу такмичарску сезону.
Записничарима и мериоцима времена се издаје само једна лиценца и они са том
лиценцом могу да обављају дужност у свим сталним такмичењима.
Лиценца записничара и мериоца времена је осмоцифрени број, коју издаје
првостепени орган, под условима из Упутства за лиценцирање службених лица које
доноси Такмичарска комисија РСС.
Судије, контролори и делегати, који истовремено обављају дужност записничара и
мериоца времена и поседују лиценцу као судије, контролори и делегати за текућу
такмичарску сезону, не подлежу обавези лиценцирања за записничара и мериоца
времена.
3. Образац захтева за издавање лиценци
Члан 26.
Листа службених лица објављена на интернет сајту РСС, третира се као Захтев за
издавање лиценци.
4. Објава лиценци
Члан 27.
Издате лиценце објављују се у Службеном гласилу РСС.
5. Суспензија лиценце
Члан 28.
Уколико у току такмичарске сезоне, наступи нека околност којом се угрожавају
услови под којима је издата лиценца првостепени орган ће суспендовати лиценцу,
све док не буду поново испуњени сви услови прописани за издавање лиценце.

Е. Прелазне и завршне одредбе
Члан 29.
Аутентично тумачење овог Правилника даје Управни одбор РСС, на основу
поднетог писаног захтева заинтересованог.
Члан 30.
Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласилу РСС.
Председник
Управног одбора
Рукометног савеза Србије
Божидар Ђурковић, с.р.
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