Бања Лука, јули 2001.
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Издавач:
Рукометни савез Републике Српске

Тираж:
100 примјерака

РУКОМЕТНИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
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РЕГИСТРАЦИОНИ
ПРАВИЛНИК

Бања Лука, јули 2001.
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На основу чланова 20 и 32 Статута Рукометног савеза
Републике Српске, Скупштина Рукометног савеза Републике
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Српске, на својој сједници одржаној у Добоју 21.07.2001
године, усвојила је

РЕГИСТРАЦИОНИ ПРАВИЛНИК
1.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Регистрационим правилником (у даљем тексту Правилник) регулишу се права и обавезе свих чланова Рукометног
савеза Републике Српске (у даљем тексту Савез) и поступци у
вези са регистрацијом клубова, регистрацијом играча, прелазак
играча из клуба у клуб, правом наступа играча и правом настпа
страних држављана за клубове из Републике Српске, као и
питања везана за регистрацију и право наступа играча.
Члан 2.
Права и обавезе из члана 1. овог Правилника регулишу
се на основу следећих принципа:
1. Играч својом вољом бира клуб у којем ће играти,
2. Односи између клуба и играча, регулишу се и утврђују
међусобним уговором,
3. Клуб из којег играч одлази има право на надокнаду сходно уговорним обавезама.
Члан 3.
Одредбе овог Правилника су обавезујуће за све чланове
Савеза.
2.
РЕГИСТРАЦИЈА КЛУБОВА
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Члан 4.
Регистрација се врши у надлежним Регионалним савезима, а спроводи се на јединственим обрасцима и према упутству
за вођење евиденције регистрованих чланова Савеза.
Члан 5.
Да би клуб постао члан Савеза, потребно је да:
Поднесе Захтјев за пријем у чланство, попуњавајући
Образац бр. 1.
1. Приложи Ријешење о упису у регистар Министарства
спорта,
2. Приложи Статут клуба и записник са оснивачке скупштине са списком чланова управе,
3. Приложи потврду о уплати уписнине и чланарине.
1

Члан 6.
Регистрациона комисија Савеза је обавезна да изда
Рјешење о регистрацији клуба у року од 8 (осам) дана од пријема захтјева за регистрацију Образац број 2.
Члан 7.
По извршеној регистрацији клуб је дужан да се укључи у
организовани систем такмичења а у року добијеном од Савеза.
Клуб мора извршити регистрацију најмање 16 (шеснаест) играча и најмање 4 (четири) службена лица од којих обавезно мора бити: тренер, службени представник, љекар...
Члан 8.
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Измјене основних података о клубу који су били наведени у пријави, Образац број 1, за регистрацију морају се у
року од 8 (осам) дана доставити Савезу. Промјене у организацији клуба, као што су удруживање више клубова у један или
више система такмичења, могу се вршити само по завршетку
такмичарске сезоне.
Члан 9.
Удруживање клубова, могуће је само на подручју једног
града или општине.
Члан 10.
Нови клуб који је настао удруживањем клубова има
право такмичења у највишем рангу такмичења у којем се
такмичио један од удружених клубова.
Нови клуб може задржати једно од имена удружених
клубова или узети ново име.
Нови клуб је обавезан преузети сва права и обавезе
удружених клубова према Савезу односно његовим органима и
тијелима.
Члан 11.
Играчи удружених клубова задржавају статус регистрованих играча новог клуба, ако су били играчи под уговором.
Играчи без уговора имају право слободног избора клуба,
односно имају статус играча са исписницом и могу бити регистровани за нови клуб са правом наступа одмах, до почетка
такмичења новог клуба односно у прелазном року.

Члан 12.
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Клубу престаје чланство у Савезу иступањем из чланства, престанком рада, иступањем из система такмичења, одлуком овлаштеног тијела Управе, којом се забрањује рад и дјеловање клуба и одлуком Регистрационе комисије.
Против одлуке Регистрационе комисије, клуб може у
року од 8 (осам) дана, поднијети Жалбу Управном одбору Савеза, који доноси коначну одлуку.
Члан 13.
Приликом регистрације, пререгистрације и продужења регистрације клуба, обавезна је уплата таксе и чланарине.
1. Висина таксе за упис износи ................... 100,оо КМ,
2. Висина годишње чланарине:
- за Рукометни савез Републике Српске ..50,оо КМ
- за Регионални савез.............................. 50,оо КМ
Продужење регистрације врши се сваке године а најкасније до 01.Марта текуће године.

3.

РЕГИСТРАЦИЈА ИГРАЧА

Опште одредбе
Члан 14.
Сваки играч који наврши 12 (дванаест) година може се
регистровати за клуб као играч, а под условима из овог Правилника.
Пошто је својом вољом изабрао клуб у којем жели да
игра, играч је дужан да потпише пријаву, на прописаном обрасцу, (Образац број 3), да жели бити регистрован за клуб који је
изабрао, да прихвата сва права и обавезе који произлазе из
Статута и осталих нормативних аката Савеза.
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За играче млађе од 18 (осамнаест) година уз документацију за регистрацију, потребна је писмена сагласност једног
од родитеља, односно старатеља, на Образацу број 3.
Члан 15.
Клуб који жели да изврши регистрацију играча, подноси
регистрационој комисији надлежног регионалног савеза, писмени захтјев уз који прилаже:
1. за прву регистрацију:
 захтјев клуба за регистрацију (Образац бр. 3) у 2 примјерка,
 извод из матичне књиге рођених (овјерену копију) на увид,
 3 (три) фотографије 3,50 x 4,50 цм не старије од 6 (шест)
мјесеци,
 2 картона са чланском књижицом,
 образац о статусу играча (Образац број 4),
 потврду о уплати таксе за регистрацију у висини од 5 КМ
(пет).
2. за овјеру регистрације:
 регистрациона (чланска) књижица играча,
 такса за продужење регистрације је 2 КМ (два)
3. за регистрацију играча који прелазе из клуба у клуб:
 захтјев за регистрацију (Образац број 5) ,
 исписница клуба, (Образац број 6),
 3 (три) фотографије 3,50 x 4,50 цм не старије од 6 (шест)
мјесеци,
 чланска књижица са 2 (два) картона,
 образац о статусу играча, (Образац број 4),
 потврду о уплати таксе у износу од 10 КМ (десет) за
регистрацију.
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4. за регистрацију играча који долазе из иностранства:









међународни цертификат о трансферу играча (преко РС РС)
захтјев за регистрацију (Образац број 5),
3 фотографије 3,50 x 4,50 цм, не старије од 6 мјесеци,
чланска књижица са 2 (два) картона,
образац о статусу играча, (Образац број 4),
брисовницу Рег. Савеза ако мијења мјесто регистрације,
потврду о уплати таксе у износу од 100 (сто) КМ, на Ж.Р.
РС РС,
потврду о уплати таксе од 10 (десет) КМ за регистрацију.
Члан 16.

Одлуку о регистрацији играча доноси Регистрациона
комисија у року од 8 (осам) дана од дана пријема пријаве.
Одлука се доноси у писменој форми и доставља се:
 клубу за којег је играч регистрован,
 клубу чији је играч престао бити чланом,
 Савезу,
На одлуку о регистрацији може се уложити Жалба
(приговор) у року од 3 (три) дана од дана пријема одлуке.
Жалба се подноси Регистрационој комисији РС РС.
Такса на жалбу износи 50,оо (педесет) КМ.
Члан 17.
Играч не може бити истовремено регистрован за два
клуба. Припадност клубу се установљава на основу предходне
регистрације. Играч који у једном прелазном року потпише
приступницу за два или више клубова, са потпуном документацијом или без ње, губи право прелаза из матичног клуба и
остаје његовим чланом до следећег прелазног рока, те се
кажњава у складу са одредбама Дисциплинског правилника
Савеза.
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Члан 18.
Изнимно од одредбе члана 17. играч клуба млађи од 18
(осамнаест) година уз споразум два клуба и играча, може бити
двојно регистрован за још један клуб који се такмичи у нижем
рангу такмичења.
Члан 19.
Играч са двојном регистрацијом има право наступа за
оба клуба у једној такмичарској сезони.
Члан 20.
Двојна регистрација важи 12 (дванаест) мјесеци и може
се вршити само током прелазног рока. Након истека рока на који је извршена двојна регистрација играч има право наступати
само за матични клуб, без поновне регистрације.
Члан 21.
Клуб може регистровати и за њега могу наступити
највише 3 (три) играча са двојном регистрацијом. Двојно регистровани играч који за матични клуб одигра 50 % утакмица у
лиги не може више наступати за клуб за који је двојно регистрован.
Члан 22.
Играч који има двојну регистрацију у такмичењу млађих
категорија и КУП такмичењу, може наступати само за клуб у
којем има основну регистрацију.
Члан 23.
Играч који има двојну регистрацију, а буде кажњен од
органа који руководи такмичењем, нема право наступа нити за
један клуб за вријеме док му тече казна.
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Члан 24.
За спровођење двојне регистрације, закључује се споразум између два клуба и играча у којем се утврђују сва права и
обавезе, између клуба и играча (Образац број 9) .
Споразум о двојној регистрацији може се раскинути уз
сагласност учесника споразума.
Члан 25
Играч који се налази под казном или суспензијом, може
бити регистрован за други клуб и прије истека казне односно
скидања суспензије, ако испуњава услове неопходне за регистрацију.
Право наступа за нови клуб играч стиче по истицању
казне или скидању суспензије.
Казне и суспензије које су изречене, обавезују регистрациони орган у погледу права наступа за нови клуб.
Члан 26.
Играч који служи војни рок, може бити регистрован за
други клуб, под условима из члана 15 тачке 3.
За играча који се у вријеме прелазног рока налази на
служењу војног рока, прелазни рок траје 8 (осам) дана, рачунајући од првог наредног дана послије отпуштања из војске,
уколико није користио прелазни рок у тој години.
4.

ПРЕЛАЗАК ИГРАЧА - ПРОМЈЕНА ЧЛАНСТВА

4.1

Прелазни рок
Члан 27.

Прелазни рок траје у вријеме одмора између двије такмичарске сезоне.
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Утврђује се зимски прелазни рок који почиње 15.
Јануара а завршава 30 Јануара текуће године, те љетни прелазни рок који почиње 15 Јула а завршава 15. Августа текуће године.
Члан 28.
Прелазни рок могу користити сви играчи који испуњавају одредбе овог Правилника.
Послије завршеног прелазног рока у року од 5 (пет)
дана, надлежни регистрациони органи су обавезни доставити
регистрационој комисији РС РС, списак играча који су промијенили клуб, уступљени или двојно регистровани и приложити
регистрационе картоне.
Регистрациона комисија РС РС је дужна издати Билтен
свих регистрованих играча, који су промијенили клуб, уступљени или двојно регистровани и исти доставити свим клубовима.
Клубови могу у року од 8 (осам) дана, доставити приговор на регистрацију појединих играча. Приговор се доставља
Регистрационој комисији РС РС.
Такса за приговор износи (педесет) 50,оо КМ.
Члан 29.
Право преласка из клуба у клуб и третман играча са
исписницом има:
 играч без уговора,
 играч коме је истекао уговор,
 играч чији је клуб одлуком Регистрационе комисије, престао
бити чланом Савеза (сходно члану 12. Правилника),
 ако има правоснажну одлуку Управног одбора или Арбитражног одбора РС РС о праву регистрације за други клуб.
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4.2. Поступак при преласку из клуба у клуб
Члан 30.
Играч који жели да оствари прелазак из клуба у клуб,
дужан је да поднесе писмени захтјев досадашњем клубу за
издавање исписнице.
Играч је дужан да копију захтјева истовремено упути
Регистрационој комисији Савеза.
Захтјев клубу се обавезно доставља препорученом поштом уз плаћену повратницу.
Клуб је дужан да на писмени захтјев за издавање исписнице, одговори играчу у року од 8 (осам) дана од дана пријема
захтјева у којем саопштава:
 да ли ће издати исписницу или
 образложити неиздавање исписнице и постојање сметњи за
издавање исписнице.
Члан 31.
Клуб је обавезан издати исписницу током цијеле године
у року од 8 (осам) дана од дана пријема писменог захтјева
играча, уколико је испуњен један од услова:
 ако играч нема уговор са клубом,
 ако је играчу истекао уговор, а уговорене стране су извршиле своје међусобне обавезе,
 ако је Одлуком надлежног органа уговор клуб-играч, раскинут на штету клуба,
 ако је клуб у који играч жели прећи, исплатио обештећење
према уговору између играча и клуба из којег играч прелази
(веза са ставом 2),
 ако је играч чији је клуб одлуком Регистрационе комисије
РС РС, престао бити чланом Савеза. У том случају исписницу замјењује одлука Регистрационе комисије.
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Члан 32.
Сагласност за прелазак играча - исписница се издаје на
Обрасцу број 6. који садржи следеће податке:










број и датум под којим је издата,
име, име родитеља, и презиме,
година и мјесто рођења,
мјесто и адреса становања,
пол (М / Ж),
број регистрације,
казна,
опис казне,
обавезна назнака за који се клуб издаје исписница.

4.3. Приговор због неиздавања исписнице
Члан 33.
Ако клуб у складу са чланом 30, не одговори или за 8
(осам) дана не поступи по захтјеву, рачунајући од последњег
дана рока у којем је клуб морао одговорити, играч може поднијети писмени приговор због неиздавања исписнице, Регистрационој комисији Савеза. Уз приговор подносилац мора
приложити:






копију захтјева за издавање исписнице,
доказ да је и када је поднио захтјев,
копију негативног одговора клуба, ако је добио,
доказ о испуњавању услова из члана 31,
потврду о уплати 100,оо КМ на рачун Савеза, на име таксе.
Члан 34.

Регистрациона комисија Савеза, мора о приговору одлучити у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора.
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Позитивна одлука Регистрационе комисије Савеза о приговору има снагу исписнице.
4.4.

Жалба на одлуку Регистрационе комисије Савеза
Члан 35.

На одлуку Регистрационе комисије Савеза као првостепеног органа, оштећена страна има право Жалбе, Арбитражном
одбору РС РС.
Подносилац приговора мора уз Жалбу приложити потврду о уплати таксе од 200,оо (двјесто) КМ на рачун Савеза.
Арбитражни одбор РС РС, доноси коначну одлуку у
року од 15 дана од дана пријема приговора - Жалбе. Позитивна
одлука Арбитражног одбора у корист играча има снагу исписнице, односно мијења се одлука Регистрационе комисије.
5.

ПРАВО НАСТУПА ИГРАЧА
Члан 36.
Играч има право наступа одмах по регистрацији:

1. ако је регистрован први пут,
2. ако је регистрован током прелазног рока,
3. ако је регистрован на основи правоснажности Одлуке
Регистрационе комисије или Арбитражног одбора,
4. када играч долази из иностранства,
5. играч чији је клуб, одлуком регистрационе комисије,
престао бити чланом Савеза (сходно члану 12. овог Правилника).
Члан 37
Играч за вријеме служења војног рока, може наступати
за свој клуб на првенственим и КУП утакмицама.
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По одобрењу надлежних војних органа, играч може
наступати за Репрезентацију и за свој клуб на међународним
утакмицама.
Члан 38.
На квалификационим утакмицама за попуну лиге, за
ПЛЕЈ-ОФФ, за ПЛЕЈ-АУТ, за доигравање ради стицања права
такмичења у ЕХФ КУП-овима, као и за све остале утакмице
које нису обухваћене Пропозицијама и Правилима редовног
такмичења, могу наступати само играчи који су за клуб имали
право наступа у текућој сезони.
Члан 39.
На пријатељским утакмицама, играч може наступити за
други клуб уз писмено одобрење клуба за који је регистрован.
Члан 40.
Када играч долази из иностранства, може се
регистровати по члану 15, за било који клуб и има право
наступа у складу са одредбама члана 36 Правилника.

6.

УГОВОРИ ИЗМЕЂУ ИГРАЧА И КЛУБОВА
Члан 41.

Међусобни односи играча и клуба, утврђују се у складу
са одредбама Правилника о статусу играча.
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7.

УСТУПАЊЕ ИГРАЧА
Члан 42.

Клуб може привремено уступити играча другом клубу
под условом прописаним овим Правилником. Уговор о уступању играча мора бити потписан и овјерен у Савезу, најкасније 8
(осам) дана прије почетка такмичарске сезоне.
Члан 43.
Привремено уступљени играч има право наступа само за
клуб којем је уступљен.
Члан 44.
Уговором о уступању играча који закључе клубови за
најмање једну такмичарску сезону, уређују се односи клубова и
играча.
Уговор садржи посебно:
 сагласност играча који се уступа,
 период на који се играч уступа,
 сагласност клуба који уступа играча да је играч послије
истека рока уступања поново члан матичног клуба,
 рјешење евентуално спорних ситуација,
 споразумни раскид.
Члан 45.
Уступљени играч постаје привремени члан клуба којем
је уступљен и његово привремено чланство престаје истеком
рока на који је уступљен односно раскида уговор о уступању и
он без поновне регистрације има право наступа за клуб који га
је уступио.
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Уступљени играч наступа за клуб коме је уступљен на
основу лиценце издате од Савеза и уписаног рока уступања у
такмичарску књижицу.
8.

ПРЕЛАЗАК ИГРАЧА У КЛУБОВЕ
ДРУГИХ НАЦИОНАЛНИХ САВЕЗА
Члан 46.

У складу са прописима ИХФ-а и ЕХФ-а, Правилника о
статусу играча и осталих прописа Савеза, држављани Босне и
Херцеговине, чланови Рукометних савеза у БиХ, имају право
регистрације и наступа за клубове других националних савеза,
признатих од стране ИХФ-а и ЕХФ-а.
Члан 47.
Играчи са уговором, чланови рукометних клубова са
територије БиХ, за прелазак у клубове других националних
савеза признатих од ИХФ-а и ЕХФ-а, морају добити сагласност
клуба и Савеза.
За играче без уговора, није потребна сагласност клуба.
Члан 48.
Савез ће издати одобрење (цертификат) када му се обрати Рукометна федерација клуба у којем играч жели да игра и
када прибави писмену сагласност клуба да нема сметњи за
одлазак њиховог играча у клуб другог националног савеза, признатог од ИХФ-а и ЕХФ-а.
Члан 49.
Одобрење (цертификат) се издаје без рока важења, осим
за играче под уговором, који се посуђују на одређено вријеме.
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Обавезно продужење одобрења престаје послије 3 (три)
године од дана издавања.
Члан 50.
Висина таксе за издавање одобрења ради регистрације и
права наступа играча члана Рукометног савеза за клуб другог
националног савеза, прописује се у складу са прописима ИХФ-а
и ЕХФ-а те у складу са Правилником о статусу играча Рукометног савеза Републике Српске.
Члан 51.
Играч који поново прелази да игра за клуб другог
националног савеза, након што је по повратку у земљу играо за
клуб РС РС, има исти третман као да први пут одлази да игра за
клуб другог националног савеза.
Члан 52.
Средства прикупљена од таксе за издавање одобрења
(церти-фиката) играчима за регистрацију и право наступа за
клуб другог наци-оналног савеза, Савез ће користити као свој
приход.
9.

ПРЕЛАЗ СТРАНИХ ИГРАЧА У КЛУБОВЕ САВЕЗА
И ПОВРАТАК ИГРАЧА НАШИХ ДРЖАВЉАНА
ИЗ КЛУБОВА ДРУГИХ НАЦИОНАЛНИХ САВЕЗА
У КЛУБОВЕ РУКОМЕТНОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ
Члан 53.

Страни држављани и повратници са уредном
документацијом могу се регистровати и наступати за клуб Савеза у складу са одредбама овог Правилника и Правила за прелазак играча Међународне рукометне федарације.
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Члан 54.
Страни држављани могу бити регистровани и наступати
за наше клубове под условом:
 да су склопили уговор са нашим клубом и овјерили га у
Савезу,
 да имају регулисан боравак у Босни и Херцеговини.
Члан 55.
Захтјев за издавање одобрења за прелазак страних
држављана и повратника у клубове РС РС, упућује РС РС преко
РС БиХ рукометној федерацији клуба из којег играч жели да
пређе у клуб РС РС. Процедура је регулисана Правилима
Међународне рукометне федерације.
Поред захтјева за издавање одобрења, клуб је обавезан
уплатити и таксу у износу од 100,оо КМ на рачун Савеза са
назнаком захтјев за издавање одобрења (цертификата) за
играча-цу.
Члан 56.
На првенственој или КУП утакмици у саставу екипе
члана Савеза, могу наступити највише 5 (пет) играча са страним држављанством.
Члан 57.
Посуђени играч по истеку рока посудбе, стиче право
наступа за свој клуб, без обавезе да Савез тражи издавање
одобрења (цертификата).
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10.

РЕГИСТРАЦИЈА ТРЕНЕРА, СУДИЈА
И ОСТАЛИХ ЧЛАНОВА САВЕЗА
Члан 58.

Свака особа може постати чланом Рукометног савеза
Републике Српске, под условом и на начин прописан Законом о
спорту и прописима РС РС.
Члан 59.
Осим играча, тренера, судија и остале особе које својом
вољом приступе у клубско чланство, могу бити регистровани за
клуб, чиме стичу право вршења службених дужности.
Регистрација осталих чланова Савеза, врши се на начин
као прва регистрација играча.
Члан 60.
Сви чланови Савеза, судије, тренери и остали, обавезни
су посједовати чланске књижице и уредно измиривати своје
чланарине. Чланарине се измирују као и код играча до 01.
Марта текуће године.
Износ чланарине утврђује Управни одбор РС РС.
11.

РЕГИСТРИ И ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
Члан 61.

У складу са одредбама овог Правилника, Регистрациона
комисија води регистре:





основних рукометних организација - клубова,
играча,
тренера,
судија,
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осталих чланова Савеза.
Члан 62.
У регистрима клубова воде се следећи подаци:







редни број,
матични број клуба,
назив, сједиште и адреса клуба,
година оснивања,
документа везана за пријаву.
Члан 63.
У регистру играча воде се следећи подаци:









редни број,
име, име родитеља и презиме,
датум, мјесец, година и мјесто рођења,
право наступа,
прелази из клуба у клуб,
обнове регистрације,
статус играча, под уговором или без уговора.

12.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 64.

Измјене и допуне овог Правилника, врше се на начин
као и усвајање.
Члан 65.
Тумачење одредаба овог Правилника даје Управни
одбор РС РС.
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Члан 66.
У року од 60 (шездесет) дана од дана ступања на снагу
овог Правилника, мора се извршити пререгистрација клубова,
играча и осталих чланова РС РС, по овом Правилнику.
Члан 67.
Овај Правилник ступа на снагу од 21.07.2001. године.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ РС РС
Предраг Глухаковић
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РУКОМЕТНИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРАВИЛНИК
О СТАТУСУ ИГРАЧА

Бања Лука, јули 2001.
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На основу члана 21 Статута Рукометног савеза Републике Српске, Скупштина Рукометног савеза Републике Српске
на својој сједници одржаној дана 21. јула 2001. године у Добоју, усвојила је

ПРАВИЛНИК
О СТАТУСУ ИГРАЧА
1.

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овим Правилником Рукометни савез Републике Српске
(у даљем тексту Савез) прописује статус и категоризацију
играча чланова Савеза, однос између играча и клуба, уговоре
који одређују односе играч - клуб, право прелаза из клуба у
клуб и обештећење за такве прелазе, право играња за клуб
другог националног савеза и таксе за стране држављане који
напуштају клуб члана Савеза.

2.

СТАТУС ИГРАЧА
Члан 2.
Играч, члан Савеза може бити:
а/
б/

играч без уговора,
играч са уговором.
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2.a. Играч без уговора
Члан 3.
Играч који нема писани уговор између њега и његовог
клуба и коме није плаћена компензација преко и више од уобичајених трошкова за учешће у игри, сматра се играчем без уговора.
Уобичајени трошкови које играч може примити без нарушавања свог играчког статуса садрже путне и трошкове смјештаја, спортску опрему и партиципацију за тренинг.
Играч без уговора је слободан играч и у свако доба може
прећи у други клуб, без икаквих условљавања.
2-б Играч са уговором
Члан 4.
Играчи који су плаћени више од накнада у члану 3.
морају имати уговор са својим клубом.
Ови играчи ће се сматрати играчима под уговором.
Клубови су дужни доставити Савезу Образац 4 (статус
играча).
Савез мора устројити централни регистар играча под
уговором и сваке године до 28 фебруара, доставити ЕХФ-у
копију комплетног регистра.
3.

УГОВОРИ
Члан 5.

Играч и клуб могу склопити један од три следеће врсте
уговора:
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А. уговор о спортском усавршавању и стипендирању,
Б. уговор о игрању као додатној дјелатности,
Ц. уговор о професионалном игрању.
Члан 6.
Уговор мора садржавати обавезе обје стране и мора му
бити одређен рок важења, који не може бити краћи од 6 (шест)
мјесеци.
3. А.

Уговор о спортском усавршавању и стипендирању
Члан 7.

Клубови и за њих регистровани играчи млађи од 18 (осамнаест) година те играчи који се редовно школују, могу закључити уговор о спортском усавршавању и стипендирању играча.
Уговор са играчима млађим од 18 година живота обавезно потписује и један од родитеља.
Члан 8.
Уговор о стипендирању и спортском усавршавању играча садржава посебно:
 одредбе о обавезама клуба у вези становања, прехране,
школовања, осигурања, мјесног превоза, стипендије, награда и
надокнаде,
 одредбе о обавезама играча везано за тренинге, утакмице, редовно школовање,
 одредбе о дужини трајања уговора, (може до навршетка
18 година живота),
 одредбе о играчевој обавези потписивања професионалног уговора или уговора о додатној дјелатности по истеку
уговора о спортском усавршавању и стипендирању играча,
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 одредба о одштети за прелаз у други домаћи или инострани клуб прије истека уговора.
Члан 9.
Уговор о спортском усавршавању и стипендирању може
се споразумно раскинути и прије истека рока у корист склапања
професионалног уговора, ако је играч навршио 18 година
живота.
Ако играч након истека Уговора о спортском усавршавању и стипендирању не жели потписати Уговор са матичним
клубом и ако се жели регистровати за други клуб, обавезан је
измирити обештећење према матичном клубу као играч под
уговором за период од када је био члан клуба.
3.Б

Уговор о игрању као додатној дјелатности
Члан 10.

Клубови и за њих регистровани играчи који осим играња
рукомета обављају и неку другу дјелатност, могу међусобно
закључити уговор о игрању као додатној дјелатности.
Члан 11.
Уговор о игрању као додатној дјелатности садржава
посебно:
 одредбе о обавезама клуба у погледу смјештаја, исхране,
мјесног превоза, осигурања, спортског додатка, награда и
накнада,
 одредбе о обавезама играча у погледу тренинга и утакмица,
 одредбе о дужини трајања уговора,
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 одредбе о обавези играча око потписивања професионалног уговора,
 одредбе о обештећењу за прелаз у други домаћи и инострани клуб прије истека уговора.
Члан 12.
Уговор о игрању као додатној дјелатности не могу закључити играчи млађи од 18 година живота.
Члан 13.
Уговор о игрању као додатној дјелатности закључује се
на вријеме од 6 (шест) мјесеци до 3 (три) године.
Уговор о игрању као додатној дјелатности може се
споразумно раскинути и прије истека рока у корист склапања
професионалног уговора.
3. Ц

Уговор о професионалном игрању
Члан 14.

Професионални играчи су дефинисани као играчи који
живе од играња рукомета.
Члан 15.
Клуб и играч су слободни у закључивању уговора о професионалном игрању којим уређују међусобна права и обавезе.
Члан 16.
Уговор о професионалном игрању између клуба и играча
садражава посебно:
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 права и обавезе клуба,
 права и обавезе играча,
 одредбе о здравственом, пензионом и инвалидском осигурању,
 одредбе о дужини трајања уговорног односа,
 одредбе о условима престанка важности уговора,
 одредбе о обештећењу за прелаз у други домаћи или
инострани клуб по истеку уговора,
 одредбе чије кршење односно непридржавање има за
последицу раскид уговора,
 одредбе о новчаним условима.
Члан 17.
Уговор о професионалном игрању не могу закључити
играчи млађи од 18 година.
Члан 18.
Уговор о професионалном игрању закључује се на вријеме од 6 мјесеци до 3 године.
Члан 19.
По истеку уговора о професионалном игрању рукомета,
играч је слободан у избору клуба.
За играча којем је истекао уговор, клуб има право тражити обештећење од новог клуба у висини своте утаначене уговором или према мјерилима за обештећење из овог Правилника.
Члан 20.
Након истека уговора, играч са уговором добија статус
играча без уговора.
У случају одласка играча у други клуб са статусом играча без уговора, клуб из којег одлази нема право на обештећење.
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Члан 21.
Изузеци су могући: Ако бивши играч под уговором
потпише нови уговор у року од 24 мјесеца од истека старог
уговора и буде регистрован као играч под уговором у складу са
Правилником о статусу играча, клуб који је последњи имао тог
играча под уговором има право на обештећење.
Износ обештећења одређен је задњим уговором или
према мјерилима за обештећење из овог Правилника.
Члан 22.
Ако клуб који је задњи имао играча под уговором,
сумња у погледу статуса тог играча у новом клубу може
затражити од Рукометног савеза конкретно разјашњење и
предузимање неопходних мјера.

4.

ВОЂЕЊЕ УГОВОРА И СПОРОВИ
Члан 23.

Статус играча води, евидентира и овјерава Регистрациона комисија Савеза на основу Обрасца 4 у року од 8 дана по
његовом закључењу.
Образац 4 се испуњава у 4 примјерка, који се достављају Регистрационој комисији на овјеру, након чега по један
примјерак добијају играч и клуб, један примјерак се архивира у
канцеларији Савеза а један узима Регионални савез.
Уговори који нису уписани у Регистар Савеза на основу
обрасца за уговоре, не производе никакав учинак који би
Такмичарска комисија или Комесар за такмичење те остали
органи Савеза узели у обзир.
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Члан 24.
Ако једна од страна у уговору сматра да друга страна не
поштује битне ставке у уговору, може затражити од Регистрационе комисије Савеза раскид уговора.
Играч или клуб који затражи раскид уговора мора приложити:
 захтјев за раскид уговора са јасним наводима о
разлозима за раскид уговора,
 копију уговора,
 потврду о уплаћеној такси од 100 КМ на рачун Савеза.
Члан 25.
О захтјеву за раскид уговора Регистрациона комисија
Савеза мора одлучити у року од 15 дана, од дана пријема захтјева.
На одлуку Регистрационе комисије страна која се том
одлуком сматра оштећеном има право уложити жалбу Арбитражном одбору или Управном одбору Савеза у року од 8 дана
од дана пријема одлуке, уз уплату таксе у износу од 200 КМ на
жиро рачун Савеза.
Одлука Управног одбора Савеза је коначна, на њу се
нема право жалити.
Члан 26.
Ако су играч и клуб, или нека трећа страна (спонзор),
склопили грађански уговор, уговор не смије бити у супротности
са одредбама овог Правилника.
Спорови из тако склопљеног грађанског уговора између
играча и клуба или неке треће стране, у дјелокругу су надлежног суда и не утичу на право регистрације и наступа у клубу,
члана Савеза.
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5.

КАТЕГОРИЗАЦИЈА ИГРАЧА
Члан 27.
Играчи су категорисани како слиједи:
1. Играч СВЈЕТСКОГ разреда (траје 4 год. од стицања)
 за освојено I до III мјеста на ОИ, СП или ЕП.

2. Играч МЕЂУНАРОДНОГ разреда (траје 2 године од
стицања)
 за наступ у државној репрезентацији на ОИ, СП или ЕП.
 за освојено I до IV мјесто на медитеранским играма, балканском шампионату или универзијади.
 за освојено I до IV мјесто у званичном такмичењу ИХФа и ЕХФ-а.
3. Играч ДРЖАВНОГ разреда (траје 1 год. од стицања).
 за побједу као члан државне репрезентације на међународним квалификацијама или квалификационим утакмицама за
ОИ, СП или ЕП.
 за наступ у клубским екипама које су се уврстиле од V
до XVI мјеста у такмичењима међународне рукометне
федерације (ИХФ и ЕХФ).
 за наступ у клубској екипи која се уврстила у друго коло
КЕШ, КПК, ЕХФ или Челенџер куп.
4. Играч ЈУНИОРСКОГ разреда (траје једну годину од
стицања)
 за побједу у јуниорској репрезентацији на међународним
квалификацијама или утакмицама за СП или ЕП.
 за освојено I или II мјесто на јуниорским државним
првенствима.
 за освојено I до III мјеста на јуниорским међународним
играма.
 5 јуниора на приједлог Стручног савјета РС РС.
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5. Играч КАДЕТСКОГ разреда (траје једну годину од
стицања).
 за побједу у кадетској репрезентацији на међународним
квалификацијама или утакмицама за СП или ЕП.
 за освојено I или II мјесто на кадетским државним
првенствима.
 5 кадета на приједлог Стручног савјета РС РС.
6. Играч
 регистрован по одредбама овог правилника.

6.

ПРАВО ПРЕЛАЗА ИГРАЧА ИЗ КЛУБА У КЛУБ
УНУТАР САВЕЗА
Члан 28.
Прелаз играча у други клуб врши се у прелазном року.
Члан 29.

Играч има право прелаза из клуба у други клуб унутар
Савеза:
 ако има исписницу клуба чији је члан био и брисовницу
Регионалног савеза којем је клуб припадао ако мијења мјесто
регистрације.
 ако има правоснажну Одлуку Регистрационе комисије,
Арбитражног или Управног одбора Савеза о праву регистрације
за други клуб.
 ако је играч без уговора клуб је обавезан издати исписницу.
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7.

ОБЕШТЕЋЕЊЕ

а/ Обештећење за прелаз играча из клуба у клуб унутар
Савеза
Члан 30.
При преласку играча из клуба у клуб унутар Савеза,
клуб из којег играч који је под уговором прелази у други, клуб
има право на обештећење. Обештећење се исплаћује на основу
уговора клуб - играч.
Члан 31.
Најмањи износ обештећења за прелаз играча из клуба у
клуб унутар Савеза бити ће збир бодова према табели на
страни 14, помножен са вриједношћу бода, којег утврђује
Управни одбор Савеза прије прелазног рока. Вриједност бода
износи 50 КМ (до измјене од стране Управног одбора).

38

ТАБЕЛА ЗА ОБЕШТЕЋЕЊА
Бодови
Број X
Укупно
ж
сез.
М Ж бодова
Вријеме проведено у клубу
x
4
3
Категоризација по сезони
Свјетски разред
x
6
5
Међународни разред
x
4
3
Државни разред
x
2 1,5
Млађе категорије
x 1,5 1
Играч
x
1
1
Освојени наслови
Првак Прве лиге РС РС
x
5
4
Побједник Купа РС РС
x
4
3
Првак Друге лиге РС РС
x
2
2
Првак у млађим категоријама
x 1,5 1
Ранг такмичења
Прва лига РС РС
x 10
8
Друга лига РС РС
x
8
6
Учешће у репрезентацији
Сениорска
x
5
4
Млађе категорије
x
3
2
Опис

Члан 32.
Ако се клубови договоре да играч пређе у нови клуб без
обештећења, Савез ће без обзира на то израчунати стварну вриједност преласка играча из клуба у клуб и без уплате обавезног
постотка за Савез, играч се неће моћи регистровати за нови
клуб, изузев ако се враћа у матични клуб.
Израчунату односно договорену висину обештећења
клуб у који играч прелази, дужан је платити одмах по пријему
рачуна .
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Члан 33
Од износа или вриједности плаћеног обештећења за
прелаз играча, клуб у који играч долази, обавезан је уплатити
10% Рукометном савезу, који ће 50% од овог износа уплатити
Регионалном савезу.
Члан 34.
Тумачење ових критерија даје Управни одбор Савеза.
Б/
Обештећење за прелаз играча из клуба члана Савеза
у клуб другог националног савеза признатог од ЕХФ-а и
ИХФ-а.
Члан 35.
Обештећење за прелаз играча из клуба Савеза у клуб
другог националног савеза признатог од ЕХФ-а и ИХФ-а одређује се уговором између играча и клуба. Ако не постоји уговор
између играча и клуба, клуб нема право на било који вид обештећења.

8.

ОДОБРЕЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ И НАСТУП
У КЛУБУ ДРУГОГ НАЦИОНАЛНОГ САВЕЗА
Члан 36.

Играч са уговором може добити одобрење за играње у
клубу другог националног савеза:
 ако има исписницу клуба чији је био члан,
 ако има брисовницу савеза којем тај клуб припада или је
припадао,
 ако има дозволу војних власти (само за мушкарце),
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 ако има дозволу Управног одбора РС РС (за играче
млађе од 26 година који су кандидати за државну сениорску и
јуниорску репрезентацију. Списак на почетку сезоне доставља
државни тренер),
 ако је инострани клуб потписао споразум са Савезом
којим преузима обавезу да ће тај играч бити на располагању
државној репрезентацији на свим службеним утакмицама
(утакмицама и припремама за те утакмице),
 ако је плаћена такса Савезу.
Члан 37.
Такса коју играч или нови клуб мора да плати Савезу да
би добио дозволу за играње у иностранству износи 10.000
Аустриских шилинга, ако је играч имао или ће имати уговор
са клубом.
Ако играч није имао нити ће имати уговор, Савез не може наплатити таксу и треба издати одобрење или образложити
неиздавање..

9.

ТАКСА СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА ЗА ПРАВО
ОДЛАСКА ИЗ ЧЛАНСТВА САВЕЗА
Члан 38.

За право одласка из чланства Савеза у чланство другог
националног савеза, играч, страни држављанин мора платити
Савезу 10.000 Аустријских шилинга, на име таксе уколико се
не враћа у матични клуб послије истека рока посуђивања.
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10.

ПРИГОВОРИ И СПОРОВИ ТЕ ЗАВРШНЕ И
ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.

О приговорима и споровима између заинтересованих
страна према овом Правилнику, у првом степену одлучује Регистрациона комисија Савеза, а у другом степену Управни одбор
РС РС, чија је одлука коначна.
Члан 40.
Овај Правилник ступа на снагу 21.072001. године.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ РС РС
.

Предраг Глухаковић
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