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На основу цлана 100. став 2. тацка 4) Закона о спорту, цлана 54. став 1. тацка 
3. Статута Рукометног савеза Србије и цлана 5. Правилника о рукометним 
такмицењима РСС, Управни одбор Рукометног савеза Србије на 17. 
(електронској) седничи одржаној 23. јуна 2021. донео је: 

ППРРААВВИИЛЛННИИКК    
О ДОЗВОЛИ ЗА СЕЗОНУ 

 

Члан 1. 
Спортска организачија, у одређеној такмицарској сезони, која траје једну 
такмицарску годину, може да уцествује у такмицењу само ако је добила 
Дозволу за сезону. 

Члан 2. 
Дозволу за сезону издаје Такмицарска комисија РСС, односно надлежни 
орган организачија из цлана 3. став 1. Правилника о рукометним 
такмицењима РСС, у слуцају да је спровођење такмицења поверено тим 
организачијама. 

Члан 3. 
Дозволу за одређену такмицарску сезону може да добије спортска 
организачија која је благовремено поднела Пријаву за такмицење и 
испуњава опште услове за бављење спортским активностима и спортским 
делатностима, прописаних Законом и подзаконским актима и посебних 
услова прописаних Правилником о рукометним такмицењима РСС, овим 
правилником и другим општим актима РСС, а посебно: 

 да је регистрована у РСС и 

 да нема неизмирених финансијских обавеза према РСС или организачији 
из цлана 3. став 1. Правилника о рукометним такмицењима РСС. 

Члан 4. 

РСС односно организачије из цлана 3. став 1. Правилника о рукометним 
такмицењима РСС, дужне су да обавесте клубове о неизмиреним 
финансијским обавезама и да обавештење о томе објаве у Службеном 
гласилу РСС. 

Члан 5. 
Спортска организачија која је поднела Пријаву за такмицење, обавезна је да 
РСС или организачији из цлана 3. став 1. Правилника о рукометним 
такмицењима РСС, најкасније до 15. јула, поднесе молбу за издавање 
дозволе за сезону на обрасчу који прописује Такмицарска комисија РСС. 

Члан 6. 

Молбу за издавање дозволе за сезону, спортска организачија подноси 
органу којем је поверено спровођење такмицења у највишем степену 
такмицења, за који је пријавила прву екипу. 
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Члан 7. 
Такмицарска комисија РСС, односно надлежни орган организачија из цлана 
3. став 1. Правилника о рукометним такмицењима РСС, издаје Дозволу за 
сезону само у слуцају испуњености свих општих и посебних услова за њено 
издавање, најкасније 01. августа. 

Члан 8. 
Издате Дозволе за сезону, орган из цлана 2. овог правилника, објављује у 
Службеном гласилу РСС, а важе од момента објаве до краја такмицарске 
сезоне за коју су издате. 

Члан 9. 
У слуцају да спортска организачија не поднесе молбу сходно одредбама 
овог правилника, те услед тога не добије Дозволу за сезону, односно њена 
молба за издавање Дозволе за сезону буде правоснажно одбијена, не може 
да се такмици у такмицарској сезони за коју није добила Дозволу за сезону, 
а у наредној такмицарској сезони аутоматски прелази у нижу лигу. 

Спортска организачија којој је у моменту подношења молбе за издавање 
Дозволе за сезону, односно до доношења конацне одлуке по тој молби, 
престао статус цлана РСС, молба ће бити одбацена као недозвољена. 

Члан 10. 
На одлуку надлежног органа о одбијању молбе за издавање Дозволе за 
сезону, спортска организачија која је поднела молбу, може да изјави жалбу 
Комисији за жалбе РСС у року од 3 (три) дана рацунајући 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. 

Спортска организачија која није користила редовни правни лек из става 1. 
овог цлана, не може поднети ванредни правни лек из става 2. овог цлана. 

Уколико Захтев за заштиту правилника буде усвојен и истим буде укинуто 
било само другостепено, било и првостепено и другостепено решење, те се 
предмет врати на поновно одлуцивање, до доношења конацне одлуке, 
спортска организачија може да се такмици. 

Ако у поновљеном поступку, молба спортске организачије за издавање 
Дозволе за сезону буде конацно одбијена, сви резултати те спортске 
организачије се бришу, а даље се поступа у смислу одредбе цлана 9. став 1. 
овог правилника. 

Члан 11. 
На молбу за издавање Дозволе за сезону, за жалбу на одлуку о одбијању 
молбе за издавање Дозволе за сезону и на Захтев за заштиту правилника, 
плаћа се цланарина у висини одређеној Одлуком о висини цланарине РСС. 

Члан 12. 
Чланарину на молбу за издавање Дозволе за сезону, спортска организачија 
уплаћује на текући рацун РСС, односно на текући рацун организачије којој је 
поверено спровођење такмицења. 
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Члан 13. 
Аутентицно тумацење овог Правилника даје Управни одбор РСС, на основу 
поднетог писаног захтева заинтересованог. 

Члан 14. 
Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласилу 
РСС. 

 

Председник 
Управног одбора 

Рукометног савеза Србије 
Милена Делић, с.р. 


