
  

              Бр.24-ЛМК/19 

                 Датум: 10.10.2019 

Л И Г А  М Л А Ђ И Х  К А Т Е Г О Р И Ј А  Р С Ц С  И  К И М 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  К Л У Б О В И М А 

 Поштовани, 

Oбавештавамо све клубове са територије РСЦС и КиМ да су кренуле припремне радње за 

почетак такмичења у Лиги млађих категорија. Почетак такмичења је планиран за 26.10./27.10.2019 

године, наравно уколико све екипе буду испоштовале рокове предвиђене овим обавештењем. По 

пропозицијама такмичења млађих категорија РСС, у сезони 2019/20, такмичење се организује у 

следећим узрасним категоријама: 

                                  ДЕЧАЦИ:                    ДЕВОЈЧИЦЕ: 

 М-16 ( рођени 2003 године и млађи )                      Ж-16 ( рођене 2003 године и млађе ) 

 М-14 ( рођени 2005 године и млађи )               Ж-14 ( рођене 2005 године и млађе ) 

 М-12 ( рођени 2007 године и млађи )                      Ж-12 ( рођене 2007 године и млађе ) 

Неопходно је да сви клубови који су пријавили екипе у млађим категоријама приликом 

подношење молбе за добијање дозволе за сезону,  попуне пријаву за такмичење у ЛМК ЦС и КиМ која 

вам се доставља у прилогу овог маил-а, и доставе то најкасније до уторка 15.10.2019.године до 15 

часова на маил lmk.rscs@gmail.com   као и на маил rscentralnesrbije@gmail.com 

Ова пријава нам је потребна како би смо имали тачан и реалан број екипа које ће учествовати 

у такмичењу у свим узрасним категоријама, и како би смо могли да направимо што рационалнији и 

прихватљивији систем такмичења за клубове. Такође ће нам ова пријава користити и због података о 

кубовима, тј израде адресара. 

У зависности од коначног броја екипа који буде пријављен у свакој узрасној категорији, биће 
направљен систем такмичења, а да ће се притом водити рачуна да се смање трошкови клубовима, 
колико је то могуће, а да се не наруши систем такмичења. У случају да буде мањи број клубова у 
појединим регионима, неизбежно је да дође до спајања региона, како би такмичење могло да се 
одржи. Такмичење би се спроводило у два дела и то: Први део такмичења би био организован на 
регионалном нивоу, док би у другом делу такмичења победници региона или по 2 првопласиране 
екипе, формирале супер лигу ЦС, која би се такође играла турнирски, а четири првопласиране екипе 
ће изборити пласман на Државно првенство. Екипе које се не буду пласирале у супер лигу ЦС, 
настављају такмичење у првој лиги ЦС, која ће се играти на нивоу региона, а у циљу одигравања што 
већег броја утакмица. 
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Трошкови пријаве екипа и одигравања утакмице: 

 Годишња чланарина по екипи износи 2.000,00 (двехиљаде) динара и уплаћује се пре 
почетка такмичења на текући рн. Рукометног савеза Централне Србије бр. 105-3561-16 
Аик банка 

 Чланарина за одиграну или сл.резултатом регистровану утакмицу износи 1.500,00 ( 
хиљадупетстотине динара ) и уплата се такође врши искључиво безготовински на тек. 
рн. Рукометног савеза Централне Србије. 

Након пријаве екипа, потребно је да екипе доставе захтев за лиценцирање екипе, а крајњи рок 
за доставу ће бити 21.10.2019. 

Услови за лиценцирање екипе су да: 

 Свака екипа мора имати тренера са одговарајућом дозволом за рад са децом до 16 година ( 

дозвола ниво 1 или дозвола ниво 3 ). Уколико тренер не испуњава овај услов, екипа 

аутоматски неће моћи да буде лиценцирана у бази РСС и неће моћи да наступи у такмичењу. 

Списак тренера који имају дозволу за рад одговарајућег нивоа, објављен је у службеном 

гласилу РСС. 

 Сви играчи и званичници морају бити уредно регистровани у РЦ коме припадају и њихова 

регистрација мора бити објављена у службеном гласилу РСС. 

 Сви играчи и тренери  морају имати обављен лекарски преглед. За све тренере, клуб мора 

доставити и образац 14 ( Оцена здравствене способности ). 

 Играчи, званичници и тренери морају бити осигурани код осигуравајућег друштва, што својим 

потписом и печатом потврђује овлашћено лице РЦ на основу приложене полисе осигурања. 

 Приликом попуњавања обрасца не прескакати рубрике, а непотребне избрисати. 

 Захтев мора бити оверен од стране лекара надлежне здравствене установе, од стране 

овлашћеног лица РЦ, као и печатом и потписом заступника клуба. 

ПОЈАШЊЕЊЕ ЗА ТРЕНЕРЕ: Уколико желе да промене ниво дозволе, поред горе наведене 
документације потребно је да доставе  ИСПРАВАН захтев за обнову дозволе одговарајућег нивоа, 
потврду ЗТ РСС и доказ о уплати најмање 2.000 динара (прва рата) или 6.000 динара (за 3 године). 
Приликом уплате, без обзира да ли уплаћује физичко или правно лице, у позиву на број ОБАВЕЗНО да 
наведу шифру члана. Такође је потребно да доставе и оверену фотокопију дипломе.  

Захтев за ОБНОВУ, Захтев за ИЗДАВАЊЕ или само доказ о уплати рате за важећу дозволу, 
доставља се искључиво Комисији за издавање дозвола за рад. 

НИВО I (један) Дозволе за рад, могу да добију само тренери који имају одговарајуће више или 
високо образовање у области физичког васпитања и спорта. 

НИВО III (три) Дозволе за рад, могу да добију само тренери који су одговарајуће образовање 
стекли пре 17.02.2016. 

НИВО I (један) и НИВО III (три) Дозволе за рад омогућава тренерима да воде екипе млађих 
категорија у узрасту деце (млађих од 16 година). 

Апелујемо на све тренере, који имају Дозволу за рад нивоа II (два), а поседују одговарајуће 
више или високо образовање у области физичког васпитања и спорта, да доставе захтев за обнављање 
и оверену фотокопију дипломе, ради промене нивоа дозволе из II (два) у I (један). 
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Пре слања захтева, молимо вас да захтев оверите код свих надлежних органа, како је и 
предвиђено ( код надлежног регистрационог центра, код надлежне здравствене установе, тј лекара 
који је извршио лекарске прегледе, као и да захтев буде оверен од стране заступника клуба). Такође, 
водите рачуна приликом укуцавања шифре члана и лекарског прегледа, пошто је и ту било доста 
грешака у захтевима. У захтевима које достављате уписујте децу за годиште које сте пријавили и 
млађу, јер су се у претходној сезони у појединим захтевима налазила и деца која су старија од годишта 
које је пријављено. Све су ово ствари на које требате обратити пажњу, пре него да доставите списак. 

Молимо Вас да покушате да испоштујете задате рокове, како би смо могли да сви заједно што 
брже и ефикасније завршимо све потребне радње и отпочнемо са такмичењем. 

У нади да ће те благовремено доставити своје пријаве за такмичење као и захтеве за 
лиценцирање у предвиђеном року унапред вам се захваљујемо. 

У прилогу маил-а вам достављамо: 

 Пријаву за такмичење 
 Адресар клуба 
 Захтев за лиценцирање 
 Образац 14 ( Оцена здравствене способности ) 

За све потребне информације, можете нам се обратити путем маил-а  lmk.rscs@gmail.com 

 

Срдачан поздрав, 

               

                                                                                          Рукометни савез Централне Србије 

                                                                                                   Такмичење млађих категорија ЦС КиМ 
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