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У складу са чланом 100 став 2 тачка 1 Закона о спорту, а у вези са члановима 12, 16 став 2 и 
23 Правилника о рукометним такмичењима РСС, на основу Споразума са Рукометним 
савезом Србије из члана 3 став 1 Правилника о рукометним такмичењима РСС Управни 
одбор Рукометног савеза Београда донео је 

 

ПРОПОЗИЦИЈЕ 
ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА 

РУКОМЕТНОГ САВЕЗА БЕОГРАД 
 

ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 

Пропозицијама такмичења рукометних лига млађих категорија Рукометног савеза Београда 
(у даљем тексту: Пропозиције), утврђују се услови такмичења мушких и женских екипа 
спортских организација у лигама млађих категорија Рукометног савеза Београда (у даљем 
тексту: ЛМК РСБ) регистрованих у РСС и лиценциране у одговарајућим узрастима. 

 

Члан 2. 

Такмичење у ЛМК РСБ се спроводи у терминима, који су утврђени Календаром такмичења 
за текућу такмичарску сезону. 
 
Распоред одигравања утакмица ЛМК РСБ одређује се по тзв. Бергеровим таблицама, а 
такмичарски бројеви се одређују жребом. 
 
Такмичење у ЛМК РСБ се спроводи у складу са чланом 6 Пропозиција такмичења РСС. 

 

Члан 3. 

Пласман екипа се утврђује у складу са одредбама Правилника о рукометним такмичењима 
РСС, Пропозицијама такмичења РСС и осталих аката РСС, а победник одређене узрастне 
категорије се проглашава за првака лиге. 
 
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 4. 

У случају да једна екипа одустане од такмичења или је искључена из њега, сви њени 
дотадашњи резултати се бришу, а против исте се покреће дисциплински поступак у складу 
са одредбама Дисциплинског правилника РСС. 
 
Уколико је одустајање или искључење екипе из става 1 овог члана, уследило након што је 
екипа одиграла више од 50% утакмица, све њене до тада одигране утакмице признаће се 
постигнутим резултатом, а све наредне утакмице по распореду регистроваће се службеним 
резултатом 10:0 у корист противника. 

 

 

 



Члан 5. 

Једна екипа може да изгуби највише три утакмице службеним резултатом у корист 
противника. Уколико се и четврта утакмица региструје службеним резултатом у корист 
противника, та екипа се искључује из даљег такмичења и усвему се поступа према 
одредбама члана 4 ових Пропозиција.   
 
КАТЕГОРИЗАЦИЈА 

Члан 6. 

Сходно одредбама Закона о спорту, подзаконским актима и категоризацији Европске 
рукометне федерације (ЕХФ), редовно такмичење млађих узрасних категорија (ТМК) 
спроводи се за:  

 
 М18 и Ж18 (играчи-це, који-е током календарске године у којој почиње 

такмичарска сезона навршавају 18 година); 

 М16 и Ж16 (играчи-це, који-е током календарске године у којој почиње 

такмичарска сезона навршавају 16 година); 

 М14 и Ж14 (играчи-це, који-е током календарске године у којој почиње 

такмичарска сезона навршавају 14 година); 

 М12 и Ж12 (играчи-це, који-е током календарске године у којој почиње 

такмичарска сезона навршавају 12 година). 

Члан 7. 

Право учествовања у такмичењу ЛМК РСБ имају свe регистроване спортске организације у 
бази РСС са територије Београда који на основу Споразума са РСС из члана 3 став 1 
Правилника о такмичењима РСС организује и води РСБ, док обавезу учествовања имају сви 
који су у текућој такмичарској сезони пријавили екипе за учешће у РПТ, и који су се уредно 
пријавили код првостепеног органа у року који је предвиђен за пријаву екипа. 
 
Једна спортска организација, у  такмичењу ЛМК РСБ може у једној узрасној категорији 
учествовати са више екипа, али Директор ТМК РСБ мора да води рачуна да то не доведе у 
питање регуларност такмичења. 
 
У такмичењу ЛМК РСБ могу да учествују искључиво спортске организације, које су добиле 
Дозволу за сезону, коју издаје надлежни орган члана такмичења РСС коме је поверено 
спровођење такмичења, а у складу са Правилником о Дозволи за сезону. 

 

Члан 8. 

Утакмице ЛМК РСБ, у правилу, се играју суботом и недељом (са почетком у интервалу од 
09,00 до 21,00 часова), као и радним даном (са почетком у интервалу од 17,00 до 21,00 
часова) на основу договора екипа и одобрења Директора лиге. Свако друго време 
одигравања утакмица  одобрава Директор лиге уз обострану сагласност екипа.  
У случају да дође до одлагања одигравања утакмице мора да постоји писмена сагласност 
обе екипе. 
 
Одложена утакмица се мора одиграти у року од 15 (петнаест) дана од дана предвиђеног 
календаром такмичења. 
 
Против клуба који не поступи по ставу 2 овог члана, биће покренут дисциплински поступак, а 
утакмица ће бити регистривана службеним резултатом 10:0 у корист екипе која је 
испоштовала став 2 овог члана.  
 
Организатор утакмице је обавезан да СРЕДОМ Директору лиге до 12,00 часова јави време  
и место одигравања утакмица путем меила: lmk@rsb.org.rs. 
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Члан 9. 

Такмичење у ЛМК РСБ (регионални ниво) у одређеној узрасној категорији се мора завршити 
најкасније 15 (петнаест) дана пре одржавања државног првенства у тој узрасној категорији. 
 
Уколико нека од екипа, која се пласира на државни ниво ТМК одустане од такмичења, ТК 
РСБ ће упутити позив следећој пласираној екипи из такмичења у ЛМК РСБ, а против 
спортске организације чија је екипа одбила учешће на државном нивоу, покренути 
дисциплински поступак у складу са Дисциплинским правилником РСС.   

 

Члан 10. 

Такмичење у ЛМК РСБ се организује по следећем принципу: 

 
1. МУШКЕ ЕКИПЕ 

 
ИГРАЧИ РОЂЕНИ 2004. ГОДИНЕ И МЛАЂИ (М18)   
 
Такмичење се спроводи по двоструком бод систему. 
 
Првонаведена екипа од стране првостепеног органа је домаћин и организатор утакмице. 
 
Утакмице се играју у спортским објектима (дворанама или на отвореним теренима) који 
морају да испуњавају услове сходно Упутству о спортским објектима које су регистровани од 
стране првостепеног органа или лица које он овласти. 
 
По завршетку такмичења утврђује се коначан пласман екипа на основу резултата свих 
регистрованих утакмица, а у складу са одредбама Правилника о рукометним такмичењима  
и члана 6 Пропозиција такмичења РСС, а првопласирана екипа на тако утврђеној табели се  
проглашава за првака лиге у односној такмичарској сезони. 
 
ИГРАЧИ РОЂЕНИ 2006. ГОДИНЕ И МЛАЂИ (М16) 
 
Такмичење се спроводи у два дела и то: ОСНОВНИ ДЕО ТАКМИЧЕЊА и ТАКМИЧЕЊЕ ЗА 
КОНАЧАН ПЛАСМАН. 
 
Утакмице у ОСНОВНОМ ДЕЛУ ТАКМИЧЕЊА се играју по једноструком бод систему  у 
спортским објектима (дворанама или на отвореним теренима) који морају да испуњавају 
услове сходно Упутству о спортским објектима који су регистровани од стране првостепеног 
органа или лица које он овласти. 
 
Првонаведена екипа од стране првостепеног органа је домаћин и организатор утакмице. 
 
Након одиграног ОСНОВНОГ ДЕЛА ТАКМИЧЕЊА прелази се на други део ТАКМИЧЕЊА ЗА 
КОНАЧАН ПЛАСМАН тако што се формирају две ЛИГЕ и то:  
А) СУПЕР ЛИГА: коју чине екипе од 1. до 6. места из  ОСНОВНОГ ДЕЛА ТАКМИЧЕЊА  
Б) ПРВА ЛИГА: коју чине екипе од 7. до 12. места из ОСНОВНОГ ДЕЛА ТАКМИЧЕЊА . 
 
СУПЕР ЛИГА 
 
Такмичење у Супер лиги се наставља  тако што се сви постигнути резултати и освојени 
бодови у првом делу такмичења преносе, па се на основу истих утврђује нова табела екипа, 
а даље такмичење се наставља по двоструком бод систему, тако што екипе добијају 
такмичарске бројеве сходно редоследу на новоутврђеној табели (прва је број 1 и даље 
редом). 
 
 
 
 



Првонаведена екипа од стране првостепеног органа је домаћин и организатор утакмице. 
 
Утакмице се играју у спортским објектима (дворанама или на отвореним теренима) који 
морају да испуњавају услове сходно Упутству о спортским објектима који су регистровани од 
стране првостепеног органа или лица које он овласти. 
 
После утврђивања коначног пласмана екипа у Супер лиги четири  најбоље пласиране екипе 
су оствариле право учешћа у наредној фази такмичења (државни ниво). 
 
ПРВА ЛИГА  
 
Такмичење у Првој лиги се наставља  тако што се сви постигнути резултати и освојени 
бодови у првом делу такмичења преносе, па се на основу истих утврђује нова табела екипа, 
а даље такмичење се наставља по двоструком бод систему, тако што екипе добијају 
такмичарске бројеве сходно редоследу на новоутврђеној табели (прва је број 1 и даље 
редом). 
 
Првонаведена екипа од стране првостепеног органа је домаћин и организатор утакмице. 
 
Утакмице у Првој лиги се играју у спортским објектима (дворанама или на отвореним 
теренима) који морају да испуњавају услове сходно Упутству о спортским објектима који су 
регистровани од стране првостепеног органа или лица које он овласти. 
 
По завршетку такмичења утврђује се коначан пласман екипа (Супер лига од 1. до 6. места и 
Прва лига од 7. до 12. места) на основу резултата свих регистрованих утакмица, а у складу 
са одредбама Правилника о рукометним такмичењима  и члана 6 Пропозиција такмичења 
РСС, а првопласирана екипа на тако утврђеној табели се  проглашава за првака лиге у 
односној такмичарској сезони. 
 
ИГРАЧИ РОЂЕНИ 2008. ГОДИНЕ И МЛАЂИ (М14) 
 
Такмичење се спроводи у два дела и то: ОСНОВНИ ДЕО ТАКМИЧЕЊА и ТАКМИЧЕЊЕ ЗА 
КОНАЧАН ПЛАСМАН. 
 
Утакмице у ОСНОВНОМ ДЕЛУ ТАКМИЧЕЊА се играју у две групе по једноструком бод 
систему  у спортским објектима (дворанама или на отвореним теренима) који морају да 
испуњавају услове сходно Упутству о спортским објектима који су регистровани од стране 
првостепеног органа или лица које он овласти. 
 
Првонаведена екипа од стране првостепеног органа је домаћин и организатор утакмице. 
 
Након одиграног ОСНОВНОГ ДЕЛА ТАКМИЧЕЊА прелази се на други део ТАКМИЧЕЊА ЗА 
КОНАЧАН ПЛАСМАН тако што се формирају две ЛИГЕ и то:  
А) СУПЕР ЛИГА: коју чине екипе из групе А и Б од 1. до 4. места из  ОСНОВНОГ ДЕЛА 
ТАКМИЧЕЊА  
Б) ПРВА ЛИГА: коју чине екипе из групе А и Б од 5. до 8. места из ОСНОВНОГ ДЕЛА 
ТАКМИЧЕЊА . 
 
СУПЕР ЛИГА 
 
Такмичење у Супер лиги 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, а даље такмичење се наставља по једноструком бод систему, 
тако што екипе добијају такмичарске бројеве сходно редоследу на новоутврђеној табели 
(прва је број 1 и даље редом). 
 
Првонаведена екипа од стране првостепеног органа је домаћин и организатор утакмице. 
 



Утакмице се играју у спортским објектима (дворанама или на отвореним теренима) који 
морају да испуњавају услове сходно Упутству о спортским објектима који су регистровани од 
стране првостепеног органа или лица које он овласти. 
 
После утврђивања коначног пласмана екипа у Супер лиги, четири  најбоље пласиране екипе 
су оствариле право учешћа у наредној фази такмичења (државни ниво). 
 
ПРВА ЛИГА  
 
Такмичење у Првој лиги 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, а даље такмичење се наставља по једноструком бод систему, 
тако што екипе добијају такмичарске бројеве сходно редоследу на новоутврђеној табели 
(прва је број 1 и даље редом). 
 
Првонаведена екипа од стране првостепеног органа је домаћин и организатор утакмице. 
 
Утакмице у Првој лиги се играју у спортским објектима (дворанама или на отвореним 
теренима) који морају да испуњавају услове сходно Упутству о спортским објектима који су 
регистровани од стране првостепеног органа или лица које он овласти. 
 
По завршетку такмичења утврђује се коначан пласман екипа (Супер лига од 1. до 8. места и 
Прва лига од 9. до 16. места) на основу резултата свих регистрованих утакмица, а у складу 
са одредбама Правилника о рукометним такмичењима  и члана 6 Пропозиција такмичења 
РСС, а првопласирана екипа на тако утврђеној табели се  проглашава за првака лиге у 
односној такмичарској сезони. 
 
ИГРАЧИ РОЂЕНИ 2010. ГОДИНЕ И МЛАЂИ (М12) 
 
Такмичење се спроводи у два дела и то: ОСНОВНИ ДЕО ТАКМИЧЕЊА и ТАКМИЧЕЊЕ ЗА 
КОНАЧАН ПЛАСМАН. 
 
Утакмице у ОСНОВНОМ ДЕЛУ ТАКМИЧЕЊА се играју по једноструком бод систему  у 
спортским објектима (дворанама или на отвореним теренима) који морају да испуњавају 
услове сходно Упутству о спортским објектима који су регистровани од стране првостепеног 
органа или лица које он овласти. 
 
Првонаведена екипа од стране првостепеног органа је домаћин и организатор утакмице. 
 
Након одиграног ОСНОВНОГ ДЕЛА ТАКМИЧЕЊА прелази се на други део ТАКМИЧЕЊА ЗА 
КОНАЧАН ПЛАСМАН тако што се формирају две ЛИГЕ и то:  
А) СУПЕР ЛИГА: коју чине екипе од 1. до 6. места из  ОСНОВНОГ ДЕЛА ТАКМИЧЕЊА  
Б) ПРВА ЛИГА: коју чине екипе од 7. до 11. места из ОСНОВНОГ ДЕЛА ТАКМИЧЕЊА . 
 
СУПЕР ЛИГА 
 
Такмичење у Супер лиги се наставља  тако што се сви постигнути резултати и освојени 
бодови у првом делу такмичења преносе, па се на основу истих утврђује нова табела екипа, 
а даље такмичење се наставља по двоструком бод систему, тако што екипе добијају 
такмичарске бројеве сходно редоследу на новоутврђеној табели (прва је број 1 и даље 
редом). 
 
Првонаведена екипа од стране првостепеног органа је домаћин и организатор утакмице. 
 
Утакмице се играју у спортским објектима (дворанама или на отвореним теренима) који 
морају да испуњавају услове сходно Упутству о спортским објектима који су регистровани од 
стране првостепеног органа или лица које он овласти. 
 



После утврђивања коначног пласмана екипа у Супер лиги четири  најбоље пласиране екипе 
су оствариле право учешћа у наредној фази такмичења (државни ниво). 
 
ПРВА ЛИГА  
 
Такмичење у Првој лиги се наставља  тако што се сви постигнути резултати и освојени 
бодови у првом делу такмичења преносе, па се на основу истих утврђује нова табела екипа, 
а даље такмичење се наставља по двоструком бод систему, тако што екипе добијају 
такмичарске бројеве сходно редоследу на новоутврђеној табели (прва је број 1 и даље 
редом). 
 
Првонаведена екипа од стране првостепеног органа је домаћин и организатор утакмице. 
 
Утакмице у Првој лиги се играју у спортским објектима (дворанама или на отвореним 
теренима) који морају да испуњавају услове сходно Упутству о спортским објектима који су 
регистровани од стране првостепеног органа или лица које он овласти. 
 
По завршетку такмичења утврђује се коначан пласман екипа (Супер лига од 1. до 6. места и 
Прва лига од 7. до 11. места) на основу резултата свих регистрованих утакмица, а у складу 
са одредбама Правилника о рукометним такмичењима  и члана 6 Пропозиција такмичења 
РСС, а првопласирана екипа на тако утврђеној табели се  проглашава за првака лиге у 
односној такмичарској сезони. 
 

2. ЖЕНСКЕ ЕКИПЕ 

ИГРАЧИЦЕ РОЂЕНЕ 2006. ГОДИНЕ И МЛАЂЕ (Ж16)  
 
Такмичење се спроводи по двоструком бод систему. 
 
Првонаведена екипа од стране првостепеног органа је домаћин и организатор утакмице. 
Утакмице се играју у спортским објектима (дворанама или на отвореним теренима) који 
морају да испуњавају услове сходно Упутству о спортским објектима које су регистровани од 
стране првостепеног органа или лица које он овласти. 
 
По завршетку такмичења утврђује се коначан пласман екипа на основу резултата свих 
регистрованих утакмица, а у складу са одредбама Правилника о рукометним такмичењима  
и члана 6 Пропозиција такмичења РСС, а првопласирана екипа на тако утврђеној табели се  
проглашава за првака лиге у односној такмичарској сезони. 
 
После утврђивања коначног пласмана екипа четири, најбоље пласиране екипе су оствариле 
право учешћа у наредној фази такмичења (државни ниво). 
 
 
ИГРАЧИЦЕ РОЂЕНЕ 2008. ГОДИНЕ И МЛАЂЕ (Ж14)  
 
Такмичење се спроводи у два дела и то: ОСНОВНИ ДЕО ТАКМИЧЕЊА и ТАКМИЧЕЊЕ ЗА 
КОНАЧАН ПЛАСМАН. 
 
Утакмице у ОСНОВНОМ ДЕЛУ ТАКМИЧЕЊА се играју по једноструком бод систему  у 
спортским објектима (дворанама или на отвореним теренима) који морају да испуњавају 
услове сходно Упутству о спортским објектима који су регистровани од стране првостепеног 
органа или лица које он овласти. 
 
Првонаведена екипа од стране првостепеног органа је домаћин и организатор утакмице. 
 
Након одиграног ОСНОВНОГ ДЕЛА ТАКМИЧЕЊА прелази се на други део ТАКМИЧЕЊА ЗА 
КОНАЧАН ПЛАСМАН тако што се формирају две ЛИГЕ и то:  
А) СУПЕР ЛИГА: коју чине екипе од 1. до 6. места из  ОСНОВНОГ ДЕЛА ТАКМИЧЕЊА  
Б) ПРВА ЛИГА: коју чине екипе од 7. до 11. места из ОСНОВНОГ ДЕЛА ТАКМИЧЕЊА . 



СУПЕР ЛИГА 
 
Такмичење у Супер лиги се наставља  тако што се сви постигнути резултати и освојени 
бодови у првом делу такмичења преносе, па се на основу истих утврђује нова табела екипа, 
а даље такмичење се наставља по двоструком бод систему, тако што екипе добијају 
такмичарске бројеве сходно редоследу на новоутврђеној табели (прва је број 1 и даље 
редом). 
 
Првонаведена екипа од стране првостепеног органа је домаћин и организатор утакмице. 
 
Утакмице се играју у спортским објектима (дворанама или на отвореним теренима) који 
морају да испуњавају услове сходно Упутству о спортским објектима који су регистровани од 
стране првостепеног органа или лица које он овласти. 
 
После утврђивања коначног пласмана екипа у Супер лиги, четири  најбоље пласиране екипе 
су оствариле право учешћа у наредној фази такмичења (државни ниво). 
 
ПРВА ЛИГА  
 
Такмичење у Првој лиги се наставља  тако што се сви постигнути резултати и освојени 
бодови у првом делу такмичења преносе, па се на основу истих утврђује нова табела екипа, 
а даље такмичење се наставља по двоструком бод систему, тако што екипе добијају 
такмичарске бројеве сходно редоследу на новоутврђеној табели (прва је број 1 и даље 
редом). 
 
Првонаведена екипа од стране првостепеног органа је домаћин и организатор утакмице. 
 
Утакмице у Првој лиги се играју у спортским објектима (дворанама или на отвореним 
теренима) који морају да испуњавају услове сходно Упутству о спортским објектима који су 
регистровани од стране првостепеног органа или лица које он овласти. 
 
По завршетку такмичења утврђује се коначан пласман екипа (Супер лига од 1. до 6. места и 
Прва лига од 7. до 11. места) на основу резултата свих регистрованих утакмица, а у складу 
са одредбама Правилника о рукометним такмичењима  и члана 6 Пропозиција такмичења 
РСС, а првопласирана екипа на тако утврђеној табели се  проглашава за првака лиге у 
односној такмичарској сезони. 
 
 
ИГРАЧИЦЕ РОЂЕНЕ 2010. ГОДИНЕ И МЛАЂЕ (Ж12)  
 
Такмичење се спроводи у два дела и то: ОСНОВНИ ДЕО ТАКМИЧЕЊА и ТАКМИЧЕЊЕ ЗА 
КОНАЧАН ПЛАСМАН. 
 
Утакмице у ОСНОВНОМ ДЕЛУ ТАКМИЧЕЊА се играју по једноструком бод систему  у 
спортским објектима (дворанама или на отвореним теренима) који морају да испуњавају 
услове сходно Упутству о спортским објектима који су регистровани од стране првостепеног 
органа или лица које он овласти. 
 
Првонаведена екипа од стране првостепеног органа је домаћин и организатор утакмице. 
 
Након одиграног ОСНОВНОГ ДЕЛА ТАКМИЧЕЊА прелази се на други део ТАКМИЧЕЊА ЗА 
КОНАЧАН ПЛАСМАН тако што се формирају две ЛИГЕ и то:  
А) СУПЕР ЛИГА: коју чине екипе од 1. до 6. места из  ОСНОВНОГ ДЕЛА ТАКМИЧЕЊА  
Б) ПРВА ЛИГА: коју чине екипе од 7. до 12. места из ОСНОВНОГ ДЕЛА ТАКМИЧЕЊА . 
 
 
 
 
 



СУПЕР ЛИГА 
 
Такмичење у Супер лиги се наставља  тако што се сви постигнути резултати и освојени 
бодови у првом делу такмичења преносе, па се на основу истих утврђује нова табела екипа, 
а даље такмичење се наставља по двоструком бод систему, тако што екипе добијају 
такмичарске бројеве сходно редоследу на новоутврђеној табели (прва је број 1 и даље 
редом). 
 
Првонаведена екипа од стране првостепеног органа је домаћин и организатор утакмице. 
 
Утакмице се играју у спортским објектима (дворанама или на отвореним теренима) који 
морају да испуњавају услове сходно Упутству о спортским објектима који су регистровани од 
стране првостепеног органа или лица које он овласти. 
 
После утврђивања коначног пласмана екипа у Супер лиги, четири  најбоље пласиране екипе 
су оствариле право учешћа у наредној фази такмичења (државни ниво). 
 
ПРВА ЛИГА  
 
Такмичење у Првој лиги се наставља  тако што се сви постигнути резултати и освојени 
бодови у првом делу такмичења преносе, па се на основу истих утврђује нова табела екипа, 
а даље такмичење се наставља по двоструком бод систему, тако што екипе добијају 
такмичарске бројеве сходно редоследу на новоутврђеној табели (прва је број 1 и даље 
редом). 
 
Првонаведена екипа од стране првостепеног органа је домаћин и организатор утакмице. 
 
Утакмице у Првој лиги се играју у спортским објектима (дворанама или на отвореним 
теренима) који морају да испуњавају услове сходно Упутству о спортским објектима који су 
регистровани од стране првостепеног органа или лица које он овласти. 
 
По завршетку такмичења утврђује се коначан пласман екипа (Супер лига од 1. до 6. места и 
Прва лига од 7. до 12. места) на основу резултата свих регистрованих утакмица, а у складу 
са одредбама Правилника о рукометним такмичењима  и члана 6 Пропозиција такмичења 
РСС, а првопласирана екипа на тако утврђеној табели се  проглашава за првака лиге у 
односној такмичарској сезони. 

 

Члан 11. 

Право наступа у ТМК имају играчи/играчице, рукометни и медицински радници и тренери 
који су лиценцирани у складу са Правилником о лиценцирању. 
 
Без лиценцираног тренера са дозволом за рад одговарајућег нивоа, екипи неће бити 
дозвољен наступ на утакмици. 
 
На једној утакмициу ТМК за једну екипу може да наступи највише 16 (шеснаест) играча, 
односно играчица. 
 
У ТМК, играч може да буде лиценциран за екипу спортске организације за коју  
је регистрован на „двојну“, под условом да се екипа матичне спортске организације  
не такмичи у истој узрасној категорији. 

Члан 12. 

У утакмицама у ТМК, замену играча (измену), може да изврши само екипа, која има лопту у 
свом поседу. Уколико замену ипак изврши екипа која у том тренутку нема лопту у свом 
поседу, замена ће се третирати као неправилна, за коју се у складу са правилима игре 
изриче временска казна искључења. 
 



Изузеци од неправилне замене из претходног става су замене голмана (голман/голман и 
играч/голман), као и замене играча, који се повредио и према правилима мора да напусти 
терен. 

Члан 13. 

У утакмицама у ТМК у узрастима 14 и 12, забрањено је коришћење одбрамбене формације 
6-0. 
 
Такође, на утакмицама из првог става овог члана, забрањено је коришћење одбрамбених 
формација 5+1 и 4+2 (један и два „фластера“). 
 
Непоштовање одредби из става 1. и 2. овог члана од стране тренера, третираће се као 
неспортско понашање, због чега ће истом бити изречена прогресивна казна у складу са 
правилом 8.7. Правила рукометне игре. 

 

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14. 

Време трајања утакмице за поједине узрасне категорије је следеће: 
 

 М18 -  60 минута са 10 минута одмора између два полувремена; 

 М16, Ж16 -  50 минута са 10 минута одмора између два полувремена; 

 М14, Ж14 -  40 минута са 5 минута одмора између два полувремена; 

 М12 и Ж12 -  30 минута са 5 минута одмора између два полувремена. 

Свака екипа има право коришћења 3 (три) екипна тајм-аута. 

Искључење на временску казну траје 2 (два) минута. 

Искључење на временску казну за 2010. годиште траје 1 (један) минут. 

Члан 15. 

Величина лопте за одигравање утакмица за поједине узрасне категорије, на основу 

Пропозиција ТМК РСС, је следећа: 

  за категорије М18  величина лопте 3 (о: 58-60 см., т: 425-475 гр.), 

  за категорије М16, М14 и Ж16,  величина лопте 2 (о: 54-56 см., т: 325-375 гр.), 

 за категорије М12, Ж14 и Ж12,  величина лопте 1 (о: 50-52 см., т: 290-330 гр.).  

 
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 16. 

Сви учесници ЛМК РСБ, приликом организовања и одигравања утакмица дужни су да 
поступају у складу са Правилником о организацији и одигравању утакмица. 
 
Руководиоци екипа делегату (контролору, судијама) обавезно стављају на увид списак 
лиценцираних објављен у Службеном гласнику РСС. 
 
Ни једно лице не може да учествује у игри нити да буде на клупи и врши било коју функцију 
уколико се његово име не налази на списку лиценцираних. 

 

Члан 17. 

Трошкови службених лица обрачунавају се и исплаћују према Одлуци о висини и начину 
исплате трошкова службених лица. 

Члан 18. 

Делегирање службених лица (судија, контролора и делегата) на утакмицама ЛМК РСБ врши 
првостепени орган за спровођење такмичења МК РСБ. 

Делегирање службених лица (судија, контролора и делегата) на утакмицама ЛМК РСБ се 
објављује на интернет сајту првостепеног органа. 



 

 

 

Члан 19. 

У случају да због више силе, као што су проглашење епидемија заразне болести, 
проглашено ванредно стање, или ванредна ситуација, или услед друге одлуке надлежног 
органа, са дејством на целој територији Републике Србије, због чијег спровођења је 
објективно немогуће започети или завршити започето редовно првенствено такмичење, УО 
РСБ је овлашћен да посебном одлуком одреди начин и време на који ће се започети, 
спровести или завршити започето такмичење. 

  

Члан 20. 

За све што није предвиђено и прецизирано овим Пропозицијама, примењују се одредбе: 
 

1)  Правилника о рукометним такмичењима РСС: 
2)  Пропозиција такмичења РСС,  
3)  Пропозиција такмичења млађих категорија РСС, 
4)  Дисциплинског правилника РСС, 
5)  Правилника о организацији и одигравању утакмица (члан 3), 
6)  Правилника о лиценцирању,   
7)  других аката РСС. 

     
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 21. 

За тумачење ових Пропозиција надлежан је Управни одбор РСБ. 
   

Члан 22. 

Ове Пропозиције ступају на снагу даном усвајања од стране УО РСБ.  
 
 
 

Председник управног одбора 

Рукометног савеза Београда 

 
Ана Живановић с.р. 

 
 

 


