Бања Лука, Јули 2001 год.
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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),
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 одредбе о играчевој обавези потписивања професионалног уговора или уговора о додатној дјелатности по истеку
уговора о спортском усавршавању и стипендирању играча,
 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,
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 одредбе о обавезама играча у погледу тренинга и утакмица,
 одредбе о дужини трајања уговора,
 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.
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Члан 16.
Уговор о професионалном игрању између клуба и играча
садражава посебно:
 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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
5.

КАТЕГОРИЗАЦИЈА ИГРАЧА
Члан 27.
Играчи су категорисани како слиједи:
1. Играч СВЈЕТСКОГ разреда (траје 4 године 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 годину 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.
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 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.
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.
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 ако је играч без уговора клуб је обавезан издати исписницу.
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).
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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.
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Израчунату односно договорену висину обештећења
клуб у који играч прелази, дужан је платити одмах по пријему
рачуна .
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,

16

 ако има брисовницу савеза којем тај клуб припада или је
припадао,
 ако има дозволу војних власти (само за мушкарце),
 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 АТС,
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 АТС 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

