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Правилник о Дозволи за сезону (495-4)  

На основу члана 100. став 2. тачка 4) Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 
9. Статута Рукометног савеза Србије и члана 5. Правилника о рукометним 
такмичењима РСС, Управни одбор Рукометног савеза Србије на електронској 
седници одржаној 17. јула 2019. донео је 

ПРАВИЛНИК  
О ДОЗВОЛИ ЗА СЕЗОНУ 

(пречишћен текст) 

Члан 1. 
Сви рукометни клубови, који се такмиче у сталним такмичењима, у одређеној 
такмичарској сезони, која траје једну такмичарску годину, могу да учествују у 
такмичењу само ако су добили Дозволу за сезону. 

Члан 2. 
Дозволу за сезону издаје Такмичарска комисија РСС, односно надлежни 
орган организација из члана 3. став 1. Правилника о рукометним 
такмичењима РСС, у случају да је спровођење такмичења поверено тој 
организацији. 

Члан 3. 
Дозволу за одређену такмичарску сезону може добити рукометни клуб који је 
благовремено поднео Пријаву за такмичење и испуњава опште услове за 
бављење спортским активностима и спортским делатностима, у погледу 
спортских критеријума, обезбеђене инфраструктуре, затим персоналних и 
административних, те правних критеријума, који су прописани Законом и 
одговарајућим подзаконским актима, Статутом РСС, Регистрационим 
правилником РСС и другим општим актима РСС, као и следеће посебне 
услове: 
- да нема неизмирених финансијских обавеза према РСС и његовим 

органима и телима, односно према надлежном органу организација из 
члана 3. став 1. Правилника о рукометним такмичењима РСС, а које 
обавезе проистичу из општих аката РСС, 

- да нема неизмирених обавеза према другим клубовима, играчима или 
тренерима по одлукама Сталне арбитраже РСС, 

- да нема неизмирених обавеза по одлукама надлежног дисциплинског 
органа РСС, 

- да достави гаранцију о обезбеђеним средствима за такмичење у текућој 
такмичарској години, 

- да потпише Споразум о кодексу понашања РСС. 
Клубови из првог степена такмичења, поред наведених посебних услова, 
треба да имају и званичну интернет презентацију. 

Члан 4. 
Рукометни клубови који се такмиче у сталним тамичењима, су обавезни да 
Такмичарској комисији РСС, односно надлежном органу организација из 
члана 3. став 1. Правилника о рукометним такмичењима РСС, у случају да је 
спровођење такмичења поверено тој организацији, поднесу молбу за 
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добијање Дозволе за сезону најкасније 15. августа такмичарске сезоне за коју 
се тражи Дозвола за сезону. 

Члан 5. 
Достављањем молбе за издавање Дозволе, клуб аутоматски подноси молбу 
за све екипе клуба које је пријавио за учешће у сталним такмичењима. 
Молба се подноси органу надлежном за највиши степен такмичења у којем се 
налази прва екипа клуба, према прелиминарном списку учесника. 

Члан 6. 
Уз молбу за издавање Дозволе, клуб доставља доказ о уплаћеној чланарини 
на молбу за издавање Дозволе. 
Клуб који је поднео Пријаву за такмичење сходно члану 9. став 5. Правилника 
о рукометним такмичењима РСС и који се налази на прелиминарном списку 
учесника у вишем степену такмичења (лиги) од оног у којем је остварио право 
на учешће, дужан је да поред услова из става 1. овог члана достави и доказ о 
испуњености услова из критеријума, сходно посебној одлуци Управног 
одбора РСС. 
Органи из члана 3. став 1. алинеје 1-3, дужни су да Такмичарској комисији 
РСС, односно надлежном органу организација из члана 3. став 1. Правилника 
о рукометним такмичењима РСС, доставе списак клубова који не испуњавају 
опште и/или посебне услове за издавање Дозволе, као и да о томе обавесте 
клубове. 
Уколико органи из става 3. овог члана, спискове клубова који не испуњавају 
опште и/или посебне услове, објаве у Службеном гласилу РСС, ослобађају се 
обавезе доставе спискова. 

Члан 7. 
Образац молбе за издавање Дозволе прописује Такмичарска комисија РСС. 

Члан 8. 
Такмичарска комисија РСС, односно надлежни орган организација из члана 3. 
став 1. Правилника о рукометним такмичењима РСС, у случају да је 
спровођење такмичења поверено тој организацији, издаје Дозволу за сезону 
само у случају испуњености свих општих и посебних услова за њено 
издавање, пре почетка такмичарске сезоне за коју се издаје Дозвола за 
сезону. 

Члан 9. 
Издате Дозволе за сезону, орган из члана 2. овог Правилника, објављује у 
Службеном гласилу РСС, а важе од момента објаве до краја такмичарске 
сезоне за коју су издате. 
Издата Дозвола за сезону клубу, аутоматски важи за све екипе клуба за које 
је клуб поднео молбу за издавање Дозволе за сезону. 

Члан 10. 
У случају да клуб не поднесе благовремену молбу за добијање Дозволе за 
сезону или молба не буде поднешена сходно одредама овог Правилника, те 
услед тога не добије Дозволу за сезону, односно његова молба за издавање 
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Дозволе за сезону буде правоснажно одбијена, не може се такмичити у 
такмичарској сезони за коју није добио Дозволу за сезону, а у наредној 
такмичарској сезони аутоматски прелази у нижу лигу у односу на ону за коју 
се квалификовао у такмичарској сезони за коју није добио Дозволу за сезону. 
Клубовима којима је у моменту подношења молбе за издавање Дозволе за 
сезону, односно до доношења коначне одлуке по тој молби, престао статус 
члана РСС, молба ће бити одбачена као недозвољена. 
Сваки клуб, у моменту подношења молбе за издавање Дозволе за сезону 
мора имати најмање потребан број регистрованих чланова, сходно члану 7. 
Регистрационог правилника, при чему се играчи регистровани по основу 
уступања и двојне регистрације не сматрају члановима клуба. 

Члан 11. 
На одлуку надлежног органа о одбијању молбе за издавање Дозволе за 
сезону, клуб који је поднео молбу, може изјавити жалбу Комисији за жалбе 
РСС у року од 3 (три) дана рачунајући од дана достављања. 
Против одлуке Комисије за жалбе РСС, којом је одбијена жалба на одлуку 
надлежног органа о одбијању издавања Дозволе за сезону, може се, у року од 
3  (три) дана од дана достављања, поднети Захтев за заштиту правилника о 
којем одлучује Стална арбитража РСС. 
Клуб који није користио редовни правни лек из става 1. овог члана, 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 и 
усвојити молбу клуба за издавање Дозволе за сезону, 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. 
Када Стална арбитража укине, било само другостепено, било и првостепено 
и другостепено решење, те предмет врати на поновно одлучивање, до 
доношења коначне одлуке клуб се може такмичити. 
Ако у поновљеном поступку молба клуба за добијање Дозволе за сезону буде 
коначно одбијена, сви резултати тог клуба се бришу, а даље се поступа у 
смислу одредбе члана 10. став 1 овог Правилника. 

Члан 12. 
На молбу за издавање Дозволе за сезону, из члана 4., жалбу на одлуку о 
одбијању молбе за издавање Дозволе за сезону, из члана 11. став 1. и на 
Захтев за заштиту правилника, из члана 11. став 2., плаћа се чланарина у 
висини одређеној Одлуком о висини чланарине РСС. 

Члан 13. 
Чланарину на молбу за издавање Дозволе за сезону, клуб плаћа, сходно 
члану 5. став 2. овог правилника, РСС, односно надлежном органу 
организација из члана 3. став 1. Правилника о рукометним такмичењима 
РСС. 
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Уплатом чланарине из става 1. овог члана, екипе клуба се ослобађају свих 
евентуалних додатних трошкова у вези издавања Дозволе за сезону. 

Члан 14. 
Аутентично тумачење овог Правилника даје Управни одбор РСС, на основу 
поднетог писаног захтева заинтересованог. 

Члан 15. 
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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