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Пропозиције РСС (522-4)  

На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 
68. став 2. тачка 22. Статута Рукометног савеза Србије, а у складу са чл. 16, 23 и 
24 Правилника о рукометним такмичењима, Управни одбор РСС, на седници, 
одржаној 19. јула 2016. године, донео је 

ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА 
РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

Члан 1. 
Овим Пропозицијама утврђују се сви услови такмичења мушких и женских клубова 
(екипа) у свим лигама, као и број лига у оквиру сваког степена такмичења, те број 
клубова у свакој од лига, као и услови такмичења у Куп-у Србије и друга значајна 
питања за спровођење свих такмичења. 

Члан 2. 
Редовна првенствена такмичења (у даљем тексту: РПТ) се спроводе у следећим 
лигама: 
1. Први степен такмичења: 
 једна Супер рукометна лига-мушкарци (СРЛМ) која броји 12 клубова, 
 једна Супер рукометна лига-жене (СРЛЖ) која броји 10 клубова, 
 једна Супер Б рукометна лига-мушкарци (СБРЛМ) која броји 12 клубова, 
 једна Супер Б рукометна лига-жене (СБРЛЖ) која броји 10 клубова. 

2. Други степен такмичења: 
 четири Прве рукометне лиге-мушкарци (ПРЛМ) које броје по 12 клубова, 
 четири Прве рукометне лиге-жене (ПРЛЖ) које броје по 8 до 12 клубова, с 

тим да могу да броје и више од 12 клубова, ако је то нужно или целисходно. 
3. Трећи степен такмичења: 
 шест Других рукометних лига-мушкарци (ДРЛМ) које броје по 12 до 14 

клубова, 
 пет Других рукометних лига-жене (ДРЛЖ) које броје по 12 клубова. 

4. Четврти степен такмичења: 
 седам Трећих рукометних лига-мушкарци (ТРЛМ) које броје најмање по 8 

клубова, 
 три Треће рукометне лиге-жене (ТРЛЖ) које броје најмање по 8 клубова. 

Члан 3. 
Саставни део ових Пропозиција су: 
 Списак екипа учесница у РПТ,  
 Одлука о висини и начину исплате трошкова службених лица, 
 Правилник о лиценцирању, 
 Правилник о организацији и одигравању утакмица, 
 Упутство о вршењу дужности службених лица, 
 Упутство о спортским објектима на којима се играју утакмице РПТ, 
 Упутство за попуњавање записника, 
 Обрасци који се користе у такмичењу. 

Члан 4. 
Све утакмице се играју према међународним правилима рукометне игре. 
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Члан 5. 
Такмичење се спроводи у терминима утврђеним Календаром такмичења РСС. 
Распоред одигравања утакмица у РПТ одређује се по тзв.Бергеровим таблицама, 
а такмичарски бројеви се извлаче на Скупштини Заједнице клубова. 

Члан 6. 
Такмичење се спроводи по двоструком или вишеструком бод систему, али у 
сваком случају ће се распоред одигравања дефинисати у складу са тзв. 
Бергеровим таблицама. 
Пласман екипа одређује се на основу броја освојених бодова, с тим што свака 
екипа за победу добија два бода, за нерешен резултат један бод и за пораз нула 
бодова, а боље пласирана екипа је она која је освојила више бодова. 
У случају да две или више екипа освоји исти број бодова редослед на коначној 
табели утврђује се на следећи начин: 
 узимају се међусобни резултати заинтересованих екипа, а боље пласирана је 

екипа која је освојила више бодова на тако утврђеној мини табели, 
 у случају да је тај број бодова исти, боље пласирана је екипа која има бољу 

разлику између датих и примљених голова на тако утврђеној мини табели, 
 у случају да је та разлика иста, боље пласирана је екипа која је постигла више 

голова на тако утврђеној мини табели, 
 у случају да је тај број голова исти, боље пласирана је екипа која је постигла 

више голова у гостима на тако утврђеној мини табели, 
 у случају да се ни на овај начин не може утврдити пласман, боље пласирана је 

екипа која има бољу разлику између датих и примљених голова на првобитној 
збирној табели, 

 у случају да је та разлика иста, боље пласирана је екипа која је постигла више 
голова на првобитној збирној табели, 

 у случају да је тај број голова исти, боље пласирана је екипа која је постигла 
више голова у гостима на првобитној збирној табели, 

 у случају да се ни на овај начин не може утврдити пласман, заказаће се играње 
једне утакмице на неутралном терену, а боље пласирана је екипа која оствари 
победу. У случају нерешеног резултата у регуларном времену трајања игре, 
игра се продужетак од 2 х 5 минута. Уколико и после овог продужетка резултат 
остане нерешен, приступа се извођењу седмераца (серије од по пет седмераца 
наизменично за сваку екипу и то у извођењу од стране различитих играча, а 
жребом се одлучује која ће екипа прва изводити седмерац). У случају да и 
после ове серије седмераца резултат остане нерешен, приступа се извођењу 
наизменично по једног седмерца све до коначне одлуке (изводе се седмерци у 
складу са међународним правилима рукометне игре). 

У току такмичења, редослед екипа на постојећој табели, у случају да две или 
више екипа има исти број бодова, утврђује се на основу алинеја 5, 6 и 7 става 3 
овог члана. 

Члан 7.  
По завршетку такмичења, Директор лиге, на основу резултата свих регистрованих 
утакмица, а у складу са одредбама Правилника о рукометним такмичењима и 
члана 6. ових Пропозиција, доноси одлуку о коначној табели, а првопласирану 
екипу на тако утврђеној табели проглашава за првака лиге у односној 
такмичарској сезони. 
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На коначној табели, морају да се налазе све екипе које су започеле такмичење, 
без обзира да ли су у току такмичења искључене или су одустале од истог.  

Члан 8. 
После утврђивања коначног пласмана у СРЛМ односно СРЛЖ, најбоље 
пласиране екипе, чији се број одређује у зависности од броја места која припадају 
РСС, у наредној такмичарској сезони, су оствариле право на учешће у 
одговарајућим ЕХФ и Регионалним такмичењима. 
Ако нека од екипа која је остварила право учешћа у европским куповима или 
регионалној лиги, из претходног става овог члана, откаже учешће, уместо ње 
право учешћa стиче екипа која је прва следећа пласирана иза екипе која је 
отказала учешће. 
1. Такмичење у СРЛМ 
a) У случају да екипе из Р.Србије учествују у Регионалној лиги: 
Такмичење у СРЛМ се спроводи у два дела. 
У првом делу такмичења не учествују екипе које су оствариле право на учешће у 
Регионалној лиги, тако да у том делу такмичења учествују преостале екипе, у 
зависности од броја екипа које се буду такмичиле у Регионалној лиги, а 
такмичење се одвија по двоструком бод систему. 
По завршетку првог дела такмичења прелази се на други део такмичења тако што 
се у оквиру СРЛМ формирају две групе и то: 
- ПРВА ГРУПА (плеј оф) која броји шест екипа, а у коју улазе екипе које су се 
такмичиле у Регионалној лиги, које се тако укључују у овај други део такмичења, и 
онолико екипа из првог дела такмичења, које су то право стекле по боље 
оствареном пласману, колико је потребно да се та група допуни до шест екипа.  
- ДРУГА ГРУПА (плеј аут) коју чине екипе које су се, по завршетку првог дела 
такмичења у СРЛМ, пласирале иза екипа које улазе у Прву групу, тако да та група 
броји такође шест екипа. 
У оквиру ПРВЕ ГРУПЕ (плеј оф) такмичење се наставља тако што се сви 
постигнути резултати и освојени бодови у првом делу такмичења, екипа из те 
групе, бришу, а даље такмичење се одвија по двоструком бод систему, с тим да се 
такмичарски бројеви одређују жребом. 
По завршетку такмичења у ПРВОЈ ГРУПИ (плеј оф) утврђује се коначан пласман 
од 1. до 6. места. 
У оквиру ДРУГЕ ГРУПЕ (плеј аут) такмичење се наставља тако што се сви 
постигнути резултати и освојени бодови у првом делу такмичења, између екипа из 
те групе, преносе, па се на основу истих утврђује нова табела екипа у тој групи, а 
даље такмичење се наставља по двоструком бод систему, тако што екипе добијају 
такмичарске бројеве сходно редоследу на новоутврђеној табели (прва – број 1 и 
даље редом). 
По завршетку такмичења у ДРУГОЈ ГРУПИ (плеј аут) утврђује се коначан пласман 
од 7. до 12. места, а последње две пласиране екипе прелазе, у наредној 
такмичарској сезони, у СБРЛМ. 
б) У случају да екипе из Р.Србије не учествују у Регионалној лиги: 
Такмичење у СРЛМ се спроводи у два дела. 
У првом делу такмичења учествују све екипе, а такмичење се одвија по 
двоструком бод систему. 

4 
 



Пропозиције РСС (522-4)  

По завршетку првог дела такмичења прелази се на други део такмичења тако што 
се у оквиру СРЛМ формирају две групе и то: 
- ПРВА ГРУПА (плеј оф) коју чини шест првопласираних екипа, из првог дела 
такмичења, тако да та група броји шест екипа.  
- ДРУГА ГРУПА (плеј аут) коју чини шест преосталих екипа, које су након првог 
дела такмичења заузеле пласман од 7. до 12. места, тако да та група броји шест 
екипа. 
У оквиру обе групе (плеј оф и плеј аут) такмичење се наставља тако што се сви 
постигнути резултати и освојени бодови у првом делу такмичења, између екипа из 
те групе, преносе, па се на основу истих утврђују нове табеле екипа у групама, а 
даље такмичење се наставља по двоструком бод систему, тако што екипе добијају 
такмичарске бројеве сходно редоследу на новоутврђеним табелама (прва – број 1 
и даље редом). 
По завршетку такмичења у ПРВОЈ ГРУПИ (плеј оф) утврђује се коначан пласман 
од 1. до 6. места. 
По завршетку такмичења у ДРУГОЈ ГРУПИ (плеј аут) утврђује се коначан пласман 
од 7. до 12. места, а последње две пласиране екипе прелазе, у наредној 
такмичарској сезони, у СБРЛМ. 
2. Такмичење у СРЛЖ 
Такмичење у СРЛЖ се спроводи у два дела. 
У првом делу такмичења учествују све екипе, а такмичење се одвија по 
двоструком бод систему. 
По завршетку првог дела такмичења прелази се на други део такмичења тако што 
се у оквиру СРЛЖ формирају две групе и то: 
- ПРВА ГРУПА (плеј оф) коју чине четири првопласиране екипе, из првог дела 
такмичења, тако да та група броји четири екипе. 
- ДРУГА ГРУПА (плеј аут) коју чине екипе које су се пласирале од 5. до 10. места 
по завршетку првог дела такмичења у СРЛЖ, тако да та група броји шест екипа. 
У оквиру обе групе (плеј оф и плеј аут) такмичење се наставља тако што се сви 
постигнути резултати и освојени бодови у првом делу такмичења, између екипа из 
те групе, преносе, па се на основу истих утврђују нове табеле екипа у групама, а 
даље такмичење се наставља по двоструком бод систему, тако што екипе добијају 
такмичарске бројеве сходно редоследу на новоутврђеним табелама (прва – број 1 
и даље редом). 
По завршетку такмичења у ПРВОЈ ГРУПИ (плеј оф) утврђује се коначан пласман 
од 1. до 4. места. 
По завршетку такмичења у ДРУГОЈ ГРУПИ (плеј аут) утврђује се коначан пласман 
од 5. до 10. места, а последње две пласиране екипе прелазе, у наредној 
такмичарској сезони, у СБРЛЖ. 
3. Такмичење у СБРЛМ 
Такмичење у СБРЛМ се одвија по двоструком бод систему. 
После утврђивања коначног пласмана у СБРЛМ, првопласирана и другопласирана 
екипа су избориле пласман у СРЛМ у  наредној такмичарској сезони, а последње 
четири пласиране екипе прелазе, у наредној такмичарској сезони, у територијално 
припадајуће групе ПРЛМ. 
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4. Такмичење у СБРЛЖ 
Такмичење у СБРЛЖ се одвија по двоструком бод систему. 
После утврђивања коначног пласмана у СБРЛЖ, првопласирана и 
другопласирана екипа су избориле пласман у СРЛЖ у  наредној такмичарској 
сезони, а последње четири пласиране екипе прелазе, у наредној такмичарској 
сезони, у територијално припадајуће групе ПРЛЖ. 
5. Такмичење у ПРЛМ 
Такмичење у ПРЛМ се одвија по двоструком бод систему. 
После утврђивања коначног пласмана у ПРЛМ првопласиране екипе из сваке 
групе ПРЛМ су оствариле право на учешће у СБРЛМ, у наредној такмичарској 
сезони. 
После утврђивања коначног пласмана у свакој од група ПРЛМ, онолико најслабије 
пласираних екипа, из сваке групе ПРЛМ, колико је потребно да би се свака група 
ПРЛМ попунила до броја 12, екипама које испадају из вишег степена, односно 
екипама које долазе из нижег степена такмичења, губе статус члана ПРЛМ и у 
наредној такмичарској сезони прелазе у територијално припадајуће групе ДРЛМ. 
Уколико се из неког разлога деси да на основу претходног става ни једна екипа не 
треба да изгуби статус члана ПРЛМ, последње пласирана екипа ће ипак изгубити 
тај статус. 
6. Такмичење у ПРЛЖ 
Такмичење у ПРЛЖ се одвија по двоструком бод систему. 
После утврђивања коначног пласмана у ПРЛЖ првопласиране екипе из сваке 
групе ПРЛЖ су оствариле право на учешће у СБРЛЖ, у наредној такмичарској 
сезони. 
После утврђивања коначног пласмана у свакој од група ПРЛЖ, онолико најслабије 
пласираних екипа, из сваке групе ПРЛЖ, колико је потребно да би се свака група 
ПРЛЖ попунила до броја 12, екипама које испадају из вишег степена, односно 
екипама које долазе из нижег степена такмичења, губе статус члана ПРЛЖ и у 
наредној такмичарској сезони прелазе у територијално припадајуће групе ДРЛЖ. 
Уколико се из неког разлога деси да на основу претходног става ни једна екипа не 
треба да изгуби статус члана ПРЛЖ, последње пласирана екипа ће ипак изгубити 
тај статус 
7. Такмичење у ДРЛМ и ДРЛЖ 
Такмичење у ДРЛМ и ДРЛЖ се одвија по двоструком бод систему. 
После утврђивања коначног пласмана у ДРЛМ и ДРЛЖ „Север“ и ДРЛМ и ДРЛЖ 
„Центар“ првопласирана и другопласирана екипа су избориле пласман у ПРЛМ и 
ПРЛЖ „Север“, односно у ПРЛМ и ПРЛЖ „Центар“ у наредној такмичарској сезони. 
После утврђивања коначног пласмана у осталим групама ДРЛМ односно ДРЛЖ, 
првопласиране екипе су избориле пласман у територијално одговарајуће групе 
ПРЛМ односно ПРЛЖ, у наредној такмичарској сезони. 
У случају да нека од група ПРЛ треба да се допуни до броја 12, пласман ће 
изборити наредне пласиране екипе у припадајућој ДРЛ. 
После утврђивања коначног пласмана у свакој од група ДРЛМ, онолико најслабије 
пласираних екипа из сваке групе ДРЛМ колико је потребно да би се ДРЛМ „Север“ 
попунила до броја 14, а ДРЛМ „Центар“, ДРЛМ „Исток“ и ДРЛМ „Запад“ до броја 
12, екипама које испадају из вишег степена, односно екипама које долазе из нижег 
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степена такмичења, губе статус члана ДРЛМ и у наредној такмичарској сезони 
прелазе у територијално припадајућу групу ТРЛМ. 
После утврђивања коначног пласмана у свакој од група ДРЛЖ, онолико најслабије 
пласираних екипа из сваке групе ДРЛЖ колико је потребно да би се свака група 
ДРЛЖ попунила до броја 12 (дванаест) екипама које испадају из вишег степена, 
односно екипама које долазе из нижег степена такмичења, губе статус члана 
ДРЛЖ и у наредној такмичарској сезони прелазе у територијално припадајућу 
групу ТРЛЖ. 
8. Такмичење у ТРЛМ и ТРЛЖ 
Такмичење у ТРЛМ и ТРЛЖ се одвија по двоструком или вишеструком бод 
систему. 
После утврђивања коначног пласмана у свим групама ТРЛМ односно ТРЛЖ које 
броје најмање по осам екипа, првопласирана екипа изборила је пласман у 
територијално одговарајућу групу ДРЛМ односно ДРЛЖ. 
У случају да нека од група ТРЛМ односно ТРЛЖ броји мање од осам екипа, 
првопласиране екипе које припадају истој територијалној групи одиграће на 
неутралном терену квалификациону утакмицу за пласман у територијално 
припадајућу групу ДРЛМ односно ДРЛЖ. 

Члан 9. 
У случају да једна екипа одустане од такмичења или је искључена из њега, сви 
њени дотадашњи резултати се бришу. 

Члан 10. 
У РПТ једна екипа може да изгуби највише две утакмице службеним резултатом у 
корист противника. Уколико се и трећа утакмица региструје службеним резултатом 
у корист противника, та екипа се искључује из даљег такмичења и у свему се 
поступа према одредбама члана 9. ових Пропозиција. 

Члан 11. 
Рукометни Куп Србије (у даљем тексту: Куп) за мушке и женске екипе је званично 
такмичење свих рукометних клубова са територије Републике Србије. 
Победник у такмичењу за Куп стиче назив победника Куп-а Србије. 

Члан 12. 
Такмичење за Куп спроводи се сходно одредбама Правилника о рукометним 
такмичењима. 
Победник одређене утакмице је она екипа која на тој утакмици постигне више 
голова. 
Уколико се утакмица, која се игра по једноструком куп систему, у регуларном 
времену (2 х 30 минута) заврши без победника приступа се извођењу седмераца, 
у складу са Међународним правилима рукометне игре, све док се не добије 
победник утакмице. 
Само у финалној утакмици Куп-а, која се игра по једноструком куп систему, у 
случају нерешеног резултата у регуларном времену утакмице (2 х 30 минута), игра 
се продужетак од 2 х 5 минута. Уколико се у финалној утакмици ни после 
продужетка не добије победник, приступа се извођењу седмераца у складу са 
Међународним правилима рукометне игре, све док се не добије победник. 
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У утакмицама Куп-а, које се играју по двоструком бод систему, победник се 
утврђује на основу већег броја освојених бодова, ако је број освојених бодова 
исти, на основу боље укупне гол разлике, а у случају да се ни тада не може 
утврдити пласман боља је екипа која је постигла већи број голова као гост. Ако се 
ни на један од ових начина не може утврдити ко је победник, до победе се долази 
после играња продужетака, а ако се ни на тај начин не може добити победник 
приступиће се извођењу серије седмераца после друге утакмице. 

Члан 13. 
Такмичењем непосредно руководи првостепени орган за спровођење такмичења. 
Права и обавезе Директора лиге, поред обавеза које проистичу из одредаба 
Правилника о рукометним такмичењима, ближе се уређују Правилником о 
удруживању и раду Заједница клубова, овим пропозицијама и осталим 
нормативним актима РСС. 

Члан 14. 
Такмичење за Куп се реализује у два нивоа: 
 Регионални и 
 Државни. 
Такмичење на регионалном нивоу се одржава на 4 (четири) такмичарске целине - 
Север, Центар, Запад и Исток. 
Утакмице на регионалном нивоу одигравају се по једноструком куп систему. 
Такмичење на државном нивоу је завршница Куп такмичења на територији 
Републике Србије и у њему учествују 4 најбоље пласиране екипе у такмичењу 
Супер лиге у предходној такмичарској сезони и победници Куп такмичења на 
регионалном нивоу. 
Утакмице ¼ финала на државном нивоу одигравају се по двоструком куп систему. 
Завршница Куп-а на државном нивоу се одиграва турнирски по једноструком куп 
систему, у којој учествују победници ¼ финалних утакмица.  
Одлуку о домаћину – техничком организатору финалног турнира Куп-а доноси 
Такмичарска комисија Куп-а у складу са одредбама Правилника о организацији и 
одигравању утакмица. 

Члан 15. 
Директор лиге мора да одложи поједине утакмице на захтев клуба у случајевима 
из члана 22. став 2. Правилника о рукометним такмичењима. 
Директор лиге може да одложи поједине утакмице или цело коло у случају: 
 епидемије, проглашене од стране надлежног органа у складу са Законом, 
 елементарне непогоде, проглашене од стране надлежног органа у складу са 

Законом, ако је она такве природе да објективно спречава играње утакмице, 
 забране напуштања места боравка од стране здравствене установе или 

надлежних државних органа, 
 због учешћа два или више играча на војној вежби или вежби јединица цивилне 

заштите, у време када је заказано одигравање утакмице, 
 када Директор лиге процени да су се стекли услови за одлагање утакмице за 

случајеве који нису обухваћени предходним алинејама овог става. 
У трећем и четвртом степену такмичења, осим ситуација предвиђених претходним 
ставовима овог члана, утакмица може да се одложи и због: 

8 
 



Пропозиције РСС (522-4)  

 учешћа играча у завршницама такмичења за млађе узрасне категорије на 
државном нивоу у унапред утврђеном термину, а одлуку о томе доноси 
искључиво Директор лиге,  

 у случају школских екскурзија утакмица може да се одложи најкасније 15 
(петнаест) дана пре термина одигравања утакмице предвиђеног Календаром 
такмичења РСС, под условом да се најмање 1/3 од укупног броја лиценцираних 
играча налази на школској екскурзији, о чему ће клуб, уз захтев за одлагање 
утакмице, приложити потврду са именима и презименима ученика, оверену 
печатом школе и потписом директора школе, а одлуку о томе доноси 
искључиво Директор  лиге. 

Све нове термине играња овако одложених утакмица одређује Директор  лиге, с 
тим да морају да се одиграју у првом слободном термину, пре или после 
одложене утакмице, а у изузетним случајевима, у следећем најближем термину.  
Против клуба који не поступи по Решењу Директора лиге, из става 4. овог члана, 
биће покренут дисциплински поступак, а утакмица ће бити регистрована 
службеним резултатом 10:0 (у корист екипе која је испоштовала Решење 
Директора лиге), одузимањем једног бода и новчаном казном у складу са 
одредбама Дисциплинског правилника. 

Члан 16. 
У интересу регуларног одвијања завршног дела такмичења, Директор  лиге може 
да донесе одлуку да се све или поједине утакмице једног или више кола играју 
истог дана и у исто време. 
Све неодигране утакмице једног дела такмичења морају да се одиграју пре 
играња последњег кола тог дела такмичења, а Директор лиге је обавезан да 
предузме мере да се све неодигране утакмице, одиграју и пре свих кола која су 
одређена да се играју истог дана и у исто време. 

У принципу се све утакмице последња три кола играју истог дана и у исто време, 
осим у случају наступања околности из члана 23. став 3. ових Пропозиција или 
члана 22. став 2. Правилника о рукометним такмичењима. 

Члан 17. 
Утакмице РПТ се играју у спортским дворанама и отвореним теренима који морају 
да испуњавају услове сходно Упутству о спортским објектима на којима се играју 
утакмице РПТ. 
Спортске дворане и отворени терени морају да буду регистровани од стране 
Директора лиге или лица које Директор лиге овласти. Спортска дворана односно 
отворени терен, регистрован од стране Директора лиге вишег степена такмичења, 
(у правилу), има важност за све лиге нижег степена такмичења. 
Утакмице првог и другог степена такмичења се играју у спортским дворанама, а 
утакмице трећег и четвртог степена такмичења, могу да се играју, осим у 
спортским дворанама, и на отвореним теренима, уколико је спољна температура 
минимално 15 степени по Целзијусу.  
Без обзира што су дворана или отворени терен службено регистровани, домаћин 
је обавезан да на свакој утакмици осигура да сви услови наведени у Упутству о 
спортским објектима на којима се играју утакмице РПТ буду у целости испуњени, а 
утакмица ће почети када судије утврде да постоје услови за нормалну игру. 
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Директор лиге има право да, због неповољних временских услова, донесе одлуку 
да се највише последња 3 кола јесењег дела такмичења и највише прва 3 кола 
пролећног дела такмичења, одиграју у дворани. 

Члан 18. 
Утакмице Куп-а на регионалном нивоу могу да се играју у спортским дворанама и 
на отвореним теренима који су регистровани за одигравање утакмица РПТ. Ипак, 
одобрење за играње на отвореним теренима у зависности од појединачног случаја 
даје искључиво првостепени орган за спровођење такмичења. 
Утакмице финала Куп-а на регионалном нивоу и утакмице Куп-а на државном 
нивоу обавезно се играју у регистрованим спортским дворанама које испуњавају 
услове за одигравање утакмица РПТ. 

Члан 19. 
За записничким столом могу да седе само делегат (контролор), записничар и 
мериоц времена, као и службени спикер и лекар уколико не постоје технички 
услови за њихово раздвајање.  
На клупи за резервне играче може да седи девет играча у спортској опреми (не 
рачунајући играче који издржавају казну искључења на 2 минута) и највише четири 
функционера (представник екипе, тренер, помоћни тренер, технички руководилац, 
лекар, физиотерапеут) са словним ознакама – А, Б, Ц и Д. Уколико једна екипа 
има сва четири функционера уписана у записник, један од њих мора бити 
лиценциран тренер, а други лекар/физиотерапеут). 

Члан 20. 
Сви рукометни клубови, који се такмиче у РПТ, у одређеној спортској сезони, која 
траје једну такмичарску годину, могу да учествују у такмичењу само ако су добили 
Дозволу за сезону. 
У четвртом степену такмичења, право наступа има више екипа једног клуба. 
На једној утакмици, свака екипа у свом саставу може да има највише 16 играча, с 
тим да све екипе у СРЛМ односно СРЛЖ, морају да имају најмање 14 играча 
присутних на утакмици и уписаних у записник. 
Право наступа имају само лиценцирани појединци. 
Лиценцирање играча, тренера, рукометних и медицинских радника клубова и 
службених лица врши Директор лиге у складу са одредбама Правилника о 
лиценцирању које садржи све потребне информације у вези лиценцирања 
(услови, документација и сл.). Лиценца не може да се изда ако регистрација није 
исправна у сваком погледу и објављена у Службеном гласилу РСС. 
Изузетно, у посебним околностима - оправдани здравствени разлози уз 
достављање уверења лекара, више силе или казне изречене од надлежних 
рукометних органа, клуб може да највише три кола, наступи без лиценцираног 
тренера, али само у случају да га мења лиценцирани помоћни тренер, о чему 
одлуку, на захтев клуба доноси Директор лиге. 
Све издате лиценце објављују се у Службеном гласилу РСС и на интернет сајту 
лиге. 

Члан 21. 
Право наступа у Куп-у имају играчи и играчице који су регистровани у складу са 
Регистрационим правилником РСС што се доказује чланском картом РСС и који 
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имају, за клуб за који наступају, важећи лекарски преглед и важећу полису 
осигурања, који покривају време у којем играч наступа. 
На једној утакмици у такмичењу за Куп за једну екипу може да наступи највише 16 
играча, односно играчица, с тим да све екипе из СРЛМ односно СРЛЖ, морају да 
имају најмање 14 играча присутних на утакмици и уписаних у записник. 
На утакмицама Куп-а, играчи регистровани на основу двојне регистрације могу да 
наступају само за матични клуб. 

Члан 22. 
На утакмицама клубови (екипе) наступају у дресовима својих клупских боја, 
назначеним у адресару клубова. У случају истих клупских боја, предност има 
домаћа екипа. 
Сви играчи једне екипе морају да наступе у једнообразној и уредној спортској 
одећи, при чему су дресови или маркери играча који обављају функцију голмана 
такође једнообразни и различите боје од дресова осталих играча.  
Дресови морају да имају прописане бројеве, на леђима величине најмање 20 цм и 
на прсима величине најмање 10 цм, а уколико су дресови шарени, бројеви морају 
да се налазе на једнобојној подлози. Бројеви на дресовима морају да се слажу са 
бројевима унетим у записник. 
Капитени екипа на рукаву дреса око надлактице морају да носе капитенску траку 
видљиве боје, различите од боје дресова, ширине најмање 4 цм. 
Функционери екипа, из члaна 19. став 2. ових Пропозиција, морају да носе одећу 
различите боје од боје дресова противничке екипе, а на утакмицама екипа из 
првог степена такмичења морају да носе прикладну и једнообразну одећу, у 
складу са Кодексом облачења који прописује Директор лиге. 

Члан 23. 
Руководиоци екипа делегату (контролору) обавезно стављају на увид чланске 
карте за све актере који се тога дана уписују у записник са рукометне утакмице и 
увид у списак лиценцираних објављен у Службеном гласилу РСС. 
Ни једно лице не може да учествује у игри нити да буде на клупи и врши било коју 
функцију без чланске карте и уколико се његово име не налази на списку 
лиценцираних. Изузетно је дозвољен наступ и без чланске карте, али само у 
случају ако може да се апсолутно сигурно изврши идентификација актера 
утакмице, с тим да се име и презиме учесника утакмице налази на списку издатих 
лиценци за текућу такмичарску сезону, објављеном у Службеном гласилу РСС и 
на интернет сајту лиге. 

Члан 24. 
Организатор утакмице и домаћин је клуб који игра у домаћој дворани или 
отвореном терену, односно који је у званичном распореду утакмица објављеном 
од стране Директора лиге првонаведен, с тим што замена домаћинства није 
дозвољена. Домаћин је обавезан да игра у пријављеном и у званичном адресару 
назначеном граду, а свака промена места играња могућа је само уз посебну 
дозволу Директора лиге, с тим што је домаћин обавезан да сноси све евентуалне 
додатне трошкове госта. 
Утакмице РПТ, у правилу, се играју суботом (са почетком у интервалу од 13.00 до 
21.00 час) и недељом (са почетком у интервалу од 11.00 до 20.00 часова). Уколико 
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је Календаром такмичења предвиђено да се редовно коло игра средом, онда је 
могући почетак утакмице у интервалу од 17.00 до 20.00 часова.  
Одлуку о термину одигравања утакмица за које је најављен ТВ пренос доноси 
Директор  лиге у договору са уредницима телевизије и о томе на време 
обавештава клуб - домаћина. 
Утакмице РПТ могу да се играју и радним данима (са почетком у интервалу од 
17.00 до 20.00 часова), уколико је то предвиђено Календаром такмичења или на 
основу договора клубова (екипа) и сагласности Директора лиге. 
Домаћин је обавезан да најкасније 96 часова пре почетка утакмице писаним путем 
(e-mail, факс, телеграм) обавести гостујућу екипу и Директора лиге о дану и 
датуму одигравања утакмице, времену почетка, дворани (отвореном терену) у 
којој се игра утакмица и боји дресова. 
Клуб чији се термин одигравања утакмице објави на интернет сајту лиге пре рока 
из предходног става овог члана, ослобађа се обавезе обавештавања гостујуће 
екипе и Директора лиге, осим у случају када дође до измене објављеног термина 
одигравања утакмице. 
Уколико домаћин у року од три дана пре Календаром утврђеног дана за играње 
исте не закаже утакмицу, то на себе преузима Директор лиге. У том случају 
Директор лиге је обавезан да испуни све захтеве из става 2. овог члана, а ако два 
дана пре почетка утакмице иста не може да се закаже у дворани (отвореном 
терену) домаћина, Директор лиге ће утакмицу да закаже у другој регистрованој 
дворани (отвореном терену) и то у месту домаћина или у другом граду. 
Гост је обавезан да о времену и начину доласка у место играња утакмице 
обавести домаћина. Организатор утакмице обавезан је да изврши резервацију 
смештаја гостујућој екипи - уколико гостујућа екипа то тражи у року од 72 сата пре 
одигравања утакмице. За неизвршење ове обавезе клуб домаћин биће кажњен у 
складу са одребама Дисциплинског правилника РСС, под условом да је тражење 
гостујуће екипе било у писменој форми, а домаћин гостујућу екипу није обавестио 
да није у могућности да обезбеди смештај. 
Гост је обавезан да уколико на утакмицу долази са организованом групом 
навијача или има сазнања да ће на утакмицу доћи исти, о томе одмах обавести 
Директора лиге и домаћина, како би домаћин благовремено предузео све мере да 
осигура несметано, безбедно и мирно одржавање спортске приредбе. 

Члан 25. 
Домаћини и организатори утакмица дужни су да се придржавају одредби 
Правилника о организацији и одигравању утакмица. 
Против клуба на чијем терену ради слабо спроведене организације утакмице дође 
до нереда (напада на службена лица, рукометне и медицинске раднике или 
играче), који су изазвали привремени или трајни прекид утакмице, или после 
утакмице, биће покренут дисциплински поступак. 

Члан 26. 
Домаћин убира сав приход са утакмице и сноси све трошкове организације 
утакмице (сала, редарска служба, озвучење и слично) као и трошкове службених 
лица. 
Право бесплатног посећивања свих утакмица имају сва лица према Правилнику 
РСС о бесплатном посећивању рукометних приредби, лица која имају звање 
заслужног спортисте Србије, СЦГ или Југославије, представници средстава јавног 
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информисања, као и лица која поседују званичне пропуснице издате од стране 
Заједнице клубова. 
Трошкови службених лица обрачунавају се и исплаћују према Одлуци о висини и 
начину исплате трошкова службених лица. 
Све своје трошкове гост сноси самостално. 
Све трошкове такмичења и администрације Заједнице клубова, сносе сви клубови 
подједнако. 
Чланарина за учешће у такмичењу одређена је Одлуком о висини чланарине. 
Чланарина се уплаћује у року и на начин који одреди првостепени орган за 
спровођење такмичење, односно надлежна Заједница клубова. 

Члан 27. 
Делегирање службених лица у складу са одредбама Правилника о рукометним 
такмичењима врши првостепени орган за спровођење такмичења. 
Првостепени орган за спровођење такмичења, може, када процени да је то 
неопходно, за поједине утакмице, да делегира два службена лица, од којих 
најмање један мора бити контролор. 
За утакмице финала на регионалном нивоу, полуфинала и финала Куп-а, на 
државном нивоу, обавезно се, за сваку утакмицу, одређују делегат и контролор. 

Члан 28. 
У случају да један или више играча буду дисквалификовани због прекршаја у 
смислу Правила игре 8:6 односно 8:10, или један или више тренера и 
функционера екипе буду дисквалификовани због прекршаја у смислу Правила 
игре 8:10, судије и делегат (контролор) су дужни да учињене дисциплинске 
прекршаје пријаве и у свему поступе сходно Упутству о вршењу дужности 
службених лица.  
Против играча, тренера и функционера, против којих су службена лица поднели 
дисциплинске пријаве по завршетку утакмице, биће покренут дисциплински 
поступак. 

Члан 29. 
На одиграну утакмицу клуб има право приговора, који се подноси у складу са 
одредбама Правилника о рукометним такмичењима.  
У допуни записника морају бити назначени наводи приговора, са истицањем 
карактеристичних момената, о чему своје мишљење дају званична лица на 
утакмици, делегат (контролор), судије, записничар и мерилац времена. Моменат 
који није наведен у допуни записника приликом најаве приговора, а накнадно је 
истакнут у образложењу приговора, неће се узети у обзир приликом решавања 
приговора. 

Члан 30. 
Најављивање приговора повлачи уплату првог дела таксе (1/2 од износа 
прописаног Одлуком о висини чланарине).  
Уплата првог дела таксе се може извршити у готовини делегату (контролору), а 
ако то није могуће, једном од судија, у којем случају је прималац таксе обавезан 
да подносиоцу приговора изда одговарајућу потврду и да таксу поштанском 
уплатницом достави првостепеном органу за спровођење такмичења, а од 
подносиоца приговора наплаћује и поштанске трошкове. 
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Уплата првог дела таксе се може извршити и безготовинским преносом новчаних 
средстава и то у РПТ најкасније до 12,00 часова првог радног дана по одигравању 
утакмице, у којем року се мора доставити и доказ о уплати у оригиналу или у 
електронској форми, а у КУП такмичењу у року од 24 часа по одигравању 
утакмице. 
У случају да се не изврши благовремена уплата првог дела таксе сматра се да је 
подносилац одустао од приговора. 
Писмено образложење најављеног приговора клуб подносилац приговора 
обавезан је да достави најкасније у року од 48 часова по одиграној утакмици у 
РПТ односно 24 часа по одигравању Куп утакмице, а у истом року је дужан и да 
уплати други део таксе, а у противном сматраће се да је од приговора одустао. 
При процени благовремености подношења образложења приговора у обзир ће се 
узети датум на поштанском жигу, а у погледу благовремености уплате таксе датум 
и време уплате означене на уплатници, односно на потврди службеног лица, ако 
се такса плаћа у готовини. 
У случају позитивног решења и то после његове правоснажности, сви трошкови 
поступка падају на терет онога који је оглашен одговорним за прекршај. 
У свим осталим случајевима, примењују се одредбе члана 81. Дисциплинског 
правилника РСС. 

Члан 31. 
Првостепени орган је обавезан да по свим поднетим пријавама и приговорима 
решење донесе у року предвиђеном одредбама Правилника о рукометним 
такмичењима, с тим да је првостепени орган за спровођење Куп-а дужан је да 
решење донесе најкасније до термина наредне утакмице заинтересоване стране. 

Члан 32. 
Против решења првостепеног органа, незадовољна страна  може поднети жалбу 
Комисији за жалбе РСС, у складу са одредбама Правилника о рукометним 
такмичењима. Приликом оцене благовремености подношења жалбе узеће се у 
обзир датум на поштанском жигу. 
Рок за подношење жалбе на решење првостепеног органа за спровођење Куп-а је 
24 часа од пријема првостепеног решења које се саопштава објављивањем на 
интернет сајту РСС или достављањем путем електронске поште. Рок за 
решавање по жалби на решење провостепеног органа је најкасније до термина 
наредне утакмице заинтересоване стране. 

Члан 33. 
Екипа која предаје утакмицу, дужна је да противничку екипу, првостепени орган и 
службена лица о томе обавести најкасније 24 часа пре одигравања утакмице. 
Против екипе која не изврши обавезу из става 1. овог члана, биће покренут 
дисциплински поступак. 

Члан 34. 
Првостепени орган је обавезан да на основу примљеног записника са утакмице 
исту региструје и то у року од два дана од дана пријема записника, осим ако се не 
води посебан поступак. 
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Првостепени орган, све одигране утакмице региструје постигнутим резултатима, 
сем у случајевима предвиђеним одредбама Правилника о рукометним 
такмичењима РСС.  
У случају да је на неку утакмицу уложен приговор, рок за регистрацију се 
продужује до доношења решења о приговору, односно до правоснажности и 
извршности тог решења. 

Члан 35. 
Сви клубови (екипе) првог степена такмичења су обавезни да најкасније 48 сати 
по завршетку утакмице Директору лиге електронском поштом доставе упитник 
„Мишљење о суђењу“ са одигране утакмице. 

Члан 36. 
Сви прекршаји предвиђени овим Пропозицијама и други дисциплински прекршаји 
биће санкционисани према одредбама Дисциплинског правилника РСС. 

Члан 37. 
Уплата свих новчаних казни врши се након правоснажности Решења о 
кажњавању, а у року одређеном у том Решењу. У случају неизвршења следе 
санкције у складу са одредбама Дисциплинског правилника РСС. 

Члан 38. 
За све што није предвиђено и прецизирано овим Пропозицијама, поступиће се 
сходно одредбама Правилника о рукометним такмичењима РСС, Дисциплинског 
правилника РСС као и других правилника РСС и нормативних аката Заједнице 
клубова. 

Члан 39. 
Аутентично тумачење ових Пропозиција даје Управни одбор РСС, на основу 
поднетог писаног захтева учесника. 

Члан 40. 
Овe пропозиције, ступају на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања у 
Службеном гласилу РСС. 
 
 

Потпредседник 
Управног одбора 

Рукометног савеза Србије 
Борислав Перовић, с.р. 
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