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На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 54. 
став 1. тачка 15. Статута Рукометног савеза Србије, а у складу са чл. 16, 23 и 24. 
Правилника о рукометним такмичењима РСС, Управни одбор РСС, на електронској 
седници, одржаној 2. августа 2021. године, донео је 

ПРОПОЗИЦИЈЕ 
ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА 

РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 

Овим Пропозицијама утврђују се општи услови за спровођење Такмичења 
млађих категорија (у даљем тексту: ТМК) Рукометног савеза Србије (у даљем тексту: 
РСС). 

Члан 2. 

ТМК се спроводи за мушке и женске екипе спортских организација 
регистрованих у РСС и лиценцираних у одговарајућим узрастима. 

Пласман екипа се утврђује у складу са одредбама Правилника о рукометним 
такмичењима РСС, Пропозиција такмичења РСС и осталих аката РСС, а победник 
одређеног ТМК на државном нивоу, стиче титулу Првака Србије у рукомету за односну 
узрасну категорију. 

Члан 3. 

ТМК се спроводи у терминима, који су утврђени Календаром такмичења РСС за 
текућу такмичарску сезону. 
 
 
 
КАТЕГОРИЗАЦИЈА 

 

Члан 4. 

ТМК се спроводи за: 
▪ М18 и Ж18 (играчи,односно играчице,који/е током календарске године у којој 

почиње такмичарска сезона навршавају 18 година). 

▪ М16 и Ж16 (играчи,односно играчице,који/е током календарске године у којој 

почиње такмичарска сезона навршавају 16 година). 

▪ М14 и Ж14 (играчи,односно играчице,који/е током календарске године у којој 
почиње такмичарска сезона навршавају 14 година). 

▪ М12 и Ж12 (играчи,односно играчице,који/е током календарске године у којој 
почиње такмичарска сезона навршавају 12 година). 

 



 

НИВОИ ТАКМИЧЕЊА 

Члан 5. 

ТМК се реализује у 2 нивоа: 
▪ Регионални и 
▪ Државни. 

 

РЕГИОНАЛНИ НИВО 

Члан 6. 

Такмичење на регионалном нивоу се одржава на 3 (три) такмичарске целине и то: 
▪ на такмичарској целини „ВОЈВОДИНА“, у којој учествују спортске организације са 

седиштем на територији Регионалног рукометног савеза Војводина; 
▪ на такмичарској целини „БЕОГРАД“, у којој учествују спортске организације са 

седиштем на територији Регионалног рукометног савеза Беорад и 
▪ на такмичарској целини „ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА и КОСОВО И МЕТОХИЈА“, у којој 

учествују спортске организације са седиштем на територији Регионалних 
рукометних савеза Централна Србија и Косово и Метохија. 

 

Члан 7. 

Такмичење на регионалном нивоу се спроводи на начин, по систему и у 
терминима, које утврђује надлежни орган члана РСС, коме је поверено спровођење 
такмичења на нивоу ТМК, сваки за своју такмичарску целину, а након пријава екипа. 

Спортска организација која је доставила пријаву за такмичење у редовним 
првенственим такмичењима, на основу члана 12. став 2. Правилника о рукометним 
такмичењима РСС, пријавила је екипу за ТМК за текућу такмичарску сезону и није у 
обавези да посебно пријављује екипе за ТМК. 

У ТМК могу да учествују екипе спортских организација, које су добиле Дозволу 
за сезону, а ако се за такмичење пријављује екипа спортске организације, која не 
учествује у редовним првенственим такмичењима, иста мора да поднесе молбу за 
добијање Дозволе за сезону за учествовање у ТМК, коју издаје надлежни орган члана 
РСС коме је поверено спровођење такмичења, у складу са Правилником о Дозволи 
за сезону. 

Једна спортска организација може у једној узрасној категорији учествовати са 
више екипа, али Првостепени орган за спровођење такмичења мора да води рачуна 
да то не доведе у питање регуларност такмичења. 

Такмичење на регионалном нивоу у одређеној узрасној категорији мора почети 
најкасније 60 (шездесет) дана од дана доношења ових Пропозиција и завршити се 
најкасније 15 (петнаест) дана пре одржавања државног првенства у тој узрасној 
категорији. 

Екипа, која не започне такмичење на регионалном нивоу, у терминима 
предвиђеним календаром, не може се накнадним пријављивањем довести у позицију 
са које може да обезбеди пласман на Државно првенство. 
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Члан 8. 

Утакмице се играју у следећем трајању: 
▪ М18 и Ж18 60 минута са 10 минута одмора између два полувремена; 
▪ М16 и Ж16 50 минута са 10 минута одмора између два полувремена; 
▪ М14 и Ж14 40 минута са 8 минута одмора између два полувремена; 
▪ М12 и Ж12 30 минута са 5 минута одмора између два полувремена; 

 

Утакмице могу да се играју и у другачијем трајању, уколико о томе одлуку 
донесе првостепени орган за спровођење ТМК, уз сагласност већине екипа учесника. 

На утакмицама регионалног нивоа време се зауставља само у последњих 
5 (пет) минута утакмице, осим приликом уласка медицинског радника на терен 
или током екипних тајм-аута. 

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

Искључење на временску казну у категоријама М18, Ж18, М16 и Ж16 траје 2 
(два) минута, а у категоријама М14, Ж14, М12, Ж12 1 (један) минут. 

Уколико се утакмица, која се игра по једноструком куп систему, у регуларном 
времену 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, која се игра по једноструком куп систему, у случају 
нерешеног резултата у регуларном времену утакмице играју се продужеци и то: 
▪ М18/Ж18 и М16/Ж16 игра се продужетак од 2 х 5 минута, 
▪ М14/Ж14 и М12/Ж12 игра се продужетак од 2 х 3 минута. 

Уколико се у финалној утакмици, ни после продужетка не добије победник, 
приступа се извођењу седмераца и то прва серија по пет седмераца, а затим по 
један све док се не дође до победнка. 

 

ДРЖАВНИ НИВО 

Члан 9. 

Право и обавезу да учествују у ТMK на државном нивоу (Државно првенство), 
имају све екипе спортских организација који су то право стекле на основу пласмана у 
такмичењу на регионалном нивоу, или на други начин одређен овим Пропозицијама, 
у зависности од узрасне категорије. 

ТМК може да се организује и као Отворено првенство Србије (лига или турнир) 
за оне узрасне категорије, које у одређеној такмичарској сезони не учествују у ТМК на 
регионалном и државном нивоу, а право учествовања на истом имају све екипе 
спортских организација које се благовремено пријаве за одређено првенство. 

Једна спортска организација на државном нивоу може учествовати искључиво 
са једном екипом, у једној узрасној категорији. 

 

Члан 10. 
Првостепени орган за спровођење ТМК РСС, на основу пријава, по претходно 

расписаном јавном конкурсу у року одређеном конкурсом, доноси одлуку о техничким 
организаторима ТМК из члана 9. ових Пропозиција, најкасније 30 дана пре 
одржавања Државног првенства, осим ако Управни одбор РСС не одлучи другачије. 
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Члан 11. 

У случају да постоји интересовање за одржавањем Отворених првенстава 
Србије, првостепени орган за спровођење ТМК РСС је дужан да организује и 
спроведе иста, али под условом да има најмање 8 (осам) пријављених екипа, као и 
да из сваке такмичарске целине буде бар по две екипе. У случају одустајања неке од 
екипа, ако то може да доведе до нарушавања услова у погледу минималног броја 
екипа, првостепени орган за спровођење ТМК РСС је дужан да откаже првенство, а 
уколико то доводи само до територијалне заступљености, првенство се може 
организовати, али у виду турнира, који нема назив „Отворено првенство Србије“. 

Члан 12. 

Државна првенства се се спроводе у следећим узрасним категоријама: 

▪ М18/Ж18 - позивни турнир у трајању од три дана уз учешће 12 екипа, и то по 
четири најбоље пласиране екипе са све три такмичарские целине; 

▪ М16/Ж16 - позивни турнир у трајању од три дана уз учешће 12 екипа, и то по 

четири најбоље пласиране екипе са све три такмичарские целине; 

▪ М14/Ж14 - позивни турнир у трајању од три дана уз учешће 12 екипа, и то по 
четири најбоље пласиране екипе са све три такмичарские целине; 

▪ М12/Ж12 - позивни турнир у трајању од три дана уз учешће 12 екипа, и то по 

четири најбоље пласиране екипе са све три такмичарские целине; 

 

ТК РСС посебном одлуком одређује начин одигравања првенства, који 
обухвата детаље везане за попуне група и начин укрштања у разигравању за 
пласман. 

Члан 13. 

Уколико нека од екипа, која се пласира на државни ниво ТМК (Државно 
првенство), иступи из такмичења, првостепени орган за спровођење ТМК РСС ће 
упутити позив следећој пласираној екипи са такмичарске целине из које је екипа, која 
је иступила. У случају да ни та екипа не жели да учествује, првостепени орган за 
спровођење ТМК РСС ће упутити позив истопласираним екипама из преостале две 
такмичарске целине, након чега ће донети одлуку о томе која ће екипа попунити 
упражњено место, водећи рачуна о постигнутим резултатима на регионалном нивоу, 
а против спортске организације чија је екипа одбила учешће на државном нивоу, 
покренути дисциплински поступак у складу са Дисциплинским правилником РСС. 

Члан 14. 

           Право наступа у ТМК имају само лиценцирани играчи, рукометни и медицински 
радници и тренери. 

           Без лиценцираног тренера са дозволом за рад одговарајућег нивоа, клубу 
неће бити дозвољен наступ на утакмици. 

           На једној утакмици у ТМК за једну екипу може да наступи највише 16 играча, 
односно играчица. 

Члан 15. 

Руководилац Државног првенства представља и заступа руководство 
такмичења и врши комплетан надзор над организацијом и играњем утакмица, 
односно турнира. 
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Руководиоце Државних првенства именује, посебном одлуком, првостепени 
орган за спровођење ТМК РСС, из редова првостепених органа ТМК. 
 

Члан 16. 

Утакмице на Државном првенству се играју у следећем трајању: 
▪ М18 и Ж18 60 минута са 10 минута одмора између два полувремена; 
▪ М16 и Ж16 50 минута са 10 минута одмора између два полувремена; 
▪ М14 и Ж14 40 минута са 8 минута одмора између два полувремена; 
▪ М12 и Ж12 30 минута са 5 минута одмора између два полувремена. 

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

Искључење на временску казну у категоријама М18, Ж18 М16 и Ж16 траје 2 
(два) минута, а у категоријама М14, Ж14, М12 и Ж12 1 (један) минут. 

Уколико се утакмица, која се игра по једноструком куп систему, у регуларном 
времену 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 државног првенства, која се игра по једноструком 
куп систему, у случају нерешеног резултата у регуларном времену утакмице игра се 
продужетак и то: 
▪ М18/Ж18 и М16/Ж16 игра се продужетак од 2 х 5 минута, 
▪ М14/Ж14 и М12/Ж12 игра се продужетак од 2 х 3 минута. 

Уколико се у финалној утакмици државног првенства ни после продужетка не 
добије победник, приступа се извођењу седмераца и то прва серија по пет 
седмераца, а затим по један све док се не дође до победнка. 

 

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 17. 

Утакмице на регионалном нивоу се играју у спортским дворанама. Утакмице 
могу да се играју и на отвореним теренима који су регистровани за одигравање 
утакмица сталних такмичења, уколико о томе одлуку донесе првостепени орган за 
спровођење ТМК. 

Утакмице на државном нивоу обавезно се играју у регистрованим спортским 
дворанама које испуњавају услове за одигравање утакмица сталних такмичења. 

Члан 18. 

Утакмице у ТМК се одигравају у складу са Међународним правилима игре, 
лоптама следећих величина: 
▪ М18 - величина лопте 3 (58-60cm 425-475g); 
▪ Ж18, Ж16, М16 и М14 - величина лопте 2 (54-56cm 325-372g); 
▪ Ж14, М12 и Ж12 - величина лопте 1 (50-52cm 290-330g); 
 

Члан 19. 

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 



 

8 

 

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 20. 

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. 

 
 

Члан 21. 

На финалним турнирима на регионалном нивоу и Државним првенствима 
додељују се: 

ЕКИПНЕ НАГРАДЕ 

▪ Пехар и медаље за првопласирану екипу; 
▪ Пехар и медаље за другопласирану екипу; 
▪ Пехар и медаље за трећепласирану екипу.  

ПОЈЕДИНАЧНЕНАГРАДЕ 
▪ Признање за најкориснијег играча/цу Државног првенства и 
▪ Признања за „идеалну поставу“ Државног првенства 

Најкориснијег/у играча/цу и „идеалну поставу“ Државног првенства 

проглашава трочлана комисија, коју одреди РСС. 

 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 22. 

Сви учесници ТМК, приликом организовања и одигравања утакмица дужни су 
да поступају у складу са  Правилником о организацији и одигравању утакмица. 

На почетку утакмице, екипа А је на десној половини терена, гледајући са 
записничког стола, док прво почетно бацање има екипа Б. На почетку другог 
полувремена, обавезна је промена страна. 
 

Члан 23. 

За сваку одиграну или службеним резултатом добијену утакмицу у ТМК, свака 
екипа врши уплату трошкова сходно Одлуци о висини чланарине. 

Трошкови службених лица обрачунавају се и исплаћују према Одлуци о висини 
и начину исплате трошкова службених лица. 
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Члан 24. 

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. 

 

Члан 25. 

           На регионалном нивоу ТМК РСС једна екипа може да изгуби највише три 
утакмице службеним резултатом у корист противника, али на бар два турнира 
(уколико се игра турнирски). Уколико се и четврта утакмица региструје службеним 
резултатом у корист противника, та екипа се искључује из даљег такмичења и у 
свему се поступа према одредбама члана 24. ових Пропозиција. 

         На државном нивоу ТМК РСС 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 24. ових Пропозиција. 

 
Члан 26. 

Делегирање службених лица (руководиоца, судија, контролора, делегата, 
записничара и мериоца времена) на утакмицама ТМК врши првостепени орган за 
спровођење ТМК. 

Објавом делегирања у Билтену на интернет сајту првостепеног органа, исто се 
доставља клубовима, службеним лицима и осталим заинтересованима. 

Члан 27. 

На одиграну утакмицу спортска организација има право приговора, који се 
подноси у складу са одредбама Правилника о рукометним такмичењима, као и 
осталим актима РСС. 

На прекршаје у ТМК на регионалном нивоу, примењују се одредбе 
Дисциплинског правилника РСС, на нивоу трећег степена такмичења, а у ТМК на 
државном нивоу, одредбе Дисциплинског правилника РСС на нивоу првог степена 
такмичења. 

У случају недосласка на већ заказану утакмицу ТМК или у случају одустајања 
од учешћа у ТМК, против спортске организације ће се покренути дисциплински 
поступак у складу са одредбама Дисциплинског правилника РСС. 

 
Члан 28. 

Против решења првостепеног органа за спровођење ТМК, незадовољна 
страна може поднети жалбу Комисији за жалбе РСС, у складу са одредбама 
Правилника о рукометним такмичењима. 

Рок за подношење жалбе на решење првостепеног органа за спровођење ТМК 
је 24 сата од пријема првостепеног решења, које се саопштава објављивањем на 
интернет сајту првостепеног органа или достављањем путем електронске поште. Рок 
за решавање по жалби на решење првостепеног органа за спровођење ТМК је 
најкасније до термина наредне утакмице заинтересоване стране. 
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Члан 29. 

Такмичарска комисија РСС, у случају да је то неопходно, може да пропише и 
посебне услове за такмичења појединих узрасних категорија, уколико исти нису у 
супротности са актима РСС. 
 

Члан 30. 

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

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 31. 

За све што није предвиђено и прецизирано овим Пропозицијама, примењују се 
одредбе Правилника о рукометним такмичењима РСС, Пропозиција такмичења РСС, 
Дисциплинског правилника РСС, као и других аката РСС. 

Члан 32. 

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

Члан 33. 

           Овe пропозиције, ступају на снагу даном објављивања у Службеном гласилу 
РСС. 

 
 
 

Председник 
Управног одбора 

Рукометног савеза Србије 
Милена Делић, с.р. 


