
Na osnovu člana 33, 102, 112, 156, 157, 158.   Zakona o sportu, člana 33. Statuta Saveza hokeja na  ledu 
Srbije i člana 2. Sportskih pravila Saveza hokeja na ledu Srbije kao i Odluke o izmeni i dopuni pravilnika o 
organizaciji  takmičenja  i  učešću  na  takmičenju  Saveza  hokeja  na  ledu  od  20.09.2019.  godine, Upravni 
odbor SHLS‐a je na sednici održanoj dana 20.09.2019. godine, doneo: 

 

PREČIŠĆEN TEKST 

PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI TAKMIČENJA I UČEŠĆU NA TAKMIČENJU 

SAVEZA HOKEJA NA LEDU SRBIJE 

 

 

OPŠTI USLOVI 

Član 1. 

Pravilnikom o organizaciji takmičenja i učešću na takmičenju Saveza hokeja na ledu Srbije (u daljem tekstu: 
Pravilnik)  regulišu  se  sva pitanja koja  su vezana  za organizaciju  takmičenja u hokeju na  ledu  i  sportskih 
priredbi pod ingerencijom Saveza hokeja na ledu Srbije (u daljem tekstu: SHLS) i ko sve ima pravo učešća 
na takmičenju u organizaciji SHLS. 

Ovim pravilnikom se posebno regulišu sledeća pitanja: 

 opšta  pravila za organizovanje sportskih takmičenja (takmičenja i priredbe u hokeju na ledu); 

 uslovi  i  kriterijumi  za  učešće  na  sportskim  takmičenjima  i  postupak  utvrđivanja  njihove 
ispunjenosti; 

 uslovi i kriterijumi za učešće u Državnom prvenstvu Srbije u hokeju na ledu i postupak utvrđivanja 
njihove ispunjenosti (dozvola za sezonu); 

 uslovi  za organizovanje  i učešće  sportskih organizacija  (hokejaški  savezi  i  klubovi)  i  sportista na 
međunarodnim takmičenjima; 

 uslovi za organizovanje  i učešće sportskih organizacija u takmičenjima za područje više država  ili 
više regiona različitih država 

 

 

OPŠTA PRAVILA ZA ORGANIZOVANJE SPORTSKIH TAKMIČENJA 

 

Član 2. 

Organizaciju  sportskih  takmičenja mogu  da  obavljaju:  SHLS,  regionalni,  pokrajinski  i  gradski  hokejaški 
savezi i druga fizička i pravna lica pod uslovom utvrđenim zakonom i ovim Pravilima. 

Zvanična  sportska  takmičenja  i priredbe koje  se nalaze u Kalendaru SHLS  za  tekuću godinu, na predlog 
Direktora  takmičenja  ili  Stručnog  saveta  odlukom  Upravnog  odbora  SHLS  dodeljuju  se  tehničkim 
organizatorima koji mogu da budu: hokejaške organizacije  članice SHLS,  regionalni, pokrajinski  i gradski 
savezi i druga fizička i pravna lica pod uslovom utvrđenim zakonom i ovim Pravilima. Tehnički organizator 
sportskih takmičenja odgovoran je za organizaciju u skladu sa Zakonom i ovim Pravilima. 

 

Član 3. 

Organizator  sportskih  takmičenja  obavezan  je  da  ispoštuje  sledeće  uslove  za  nesmetano  održavanje 
sportskih takmičenja i to: 

 da osigura nesmetano i bezbedno održavanje sportskih takmičenja; 

 preduzme mere koje omogućavaju predupređenje rizika nastanka štete za sportiste, gledaoce  i 
druge  učesnike  sportskih  takmičenja  i  treća  lica  (upozorenja,  isticanje  zabrana,  davanje 
obaveštenja  i  uputstava  i  sl.),  kao  i  mere  kojima  se  na  povećane  rizike  utiče  (bezbednost 
sportskog  objekta,  ispravnost  i  adekvatnost  instalirane  i  druge  opreme,  obezbeđenje  hitne 



medicinske pomoći, odvijanje manifestacije u skladu sa propozicijama i dr.); 

 preduzme  potrebne  bezbednosne  mere  za  sprečavanje  nasilja  i  nedoličnog  ponašanja  na 
sportskim takmičenjima, u skladu sa zakonom i sportskim pravilima; 

 preduzme potrebne mere za sprečavanje dopinga na sportskoj priredbi, u skladu sa zakonom  i 
sportskim pravilima; 

 prijavi održavanje sportske priredbe nadležnom državnom organu u skladu sa propisima kojima 
se uređuje javno okupljanje građana. 

Organizator  sportskih  takmičenja  odgovara  za  štetu  koja  nastane  sportistima,  gledaocima  i  drugim 
učesnicima sportskih takmičenja i trećim licima zbog nepoštovanja obaveza iz stava 1. ovog člana, u skladu 
sa opštim pravilima o odgovornosti za prouzrokovanu štetu. 

U slučaju da SHLS da saglasnost, odnosno dozvolu ili naloži da se određeno sportsko takmičenje održi, iako 
nisu bili ispunjeni svi propisani uslovi, solidarno je odgovoran sa tehničkim organizatorom za štetu koju na 
sportskoj priredbi pretrpi neko od učesnika sportske priredbe ili treće lice usled propusta u organizaciji. 

Hokejaška  takmičenja  koja  se  na  teritoriji  Republike  Srbije  organizuju  pod  ingerencijom Međunarodne 
hokejaške  federacije  (u  daljem  tekstu  IIHF)  organizuju  se  i  sprovode  u  skladu  sa  Zakonom  o  sportu  i 
pravilima IIHF. 

 

Član 4. 

Sportska takmičenja mogu da se organizuju ako tehnički organizator ima obezbeđen odgovarajući objekat, 
odnosno prostor, opremu,  stručne  i druge  radnike  i ako  ispunjava druge uslove u  skladu  sa  zakonom  i 
sportskim pravilima SHLS. 

Igrači,  hokejaške  organizacije,  treneri,  sudije,  delegati,  odnosno  druga  stručna  i  službena  lica mogu  da 
učestvuju na sportskoj priredbi ako  ispunjavaju uslove utvrđene Zakonom o sportu  i sportskim pravilima 
SHLS. 

Da bi nastupili na hokejaškim takmičenjima igrači moraju imati takmičarsku knjižicu SHLS, koja je overena 
za  tekuću  godinu  i  sa  upisanim  lekarskim  pregledom  (u  skladu  sa  Pravilnikom  o  medicinskoj  zaštiti 
sportista).  Igrači  koji nastupaju u  starijem uzrastu moraju  imati odobrenje  roditelja  i  specijalni  lekarski 
pregled kako je to predviđeno Pravilnikom o medicinskoj zaštiti SHLS. 

Da bi sudili na  takmičenju sudije moraju  imati najmanje odgovarajuće zvanje, u skladu sa Pravilnikom o 
statusu sudija i suđenju na utakmicama i da imaju licencu za suđenje za tekuću sezonu. 

Delegati  takmičenja moraju  imati  položen  ispit  za  delegata  hokejaških  takmičenja  i  licencu  za  tekuću 
sezonu. 

 

Sudije, delegati  i druga službena  lica mogu ostvariti pravo na naknadu  troškova  i naknadu za obavljanje 
svojih dužnosti, u skladu sa Pravilnikom o statusu sudija i suđenju na utakmicama. 

 

 

POSEBNI USLOVI ORGANIZACIJE HOKEJAŠKIH TAKMIČENJA I PRIREDBI 

 

Član 5. 

Sportska  takmičenja se mogu održati ako se zadovolje osnovni  tehnički uslovi po pitanju hale  i pratećih 
prostora. 
 

Hala 

Minimalna dimenzija leda za takmičenje mora da bude:  ‐ 26 x 60 metara 

Maksimalna dimenzija leda za takmičenje mora da bude:  ‐ 30 x  60 metara  
 

Prateće prostorije 

Za takmičenje je potrebno obezbediti minimalno 2 svlačionice za organizaciju jedne utakmice, a minimalno 



4 svlačionice za organizaciju duplog programa (dve utakmice). 

Sve svlačionice moraju imati tuševe sa toplom vodom. 

Pod pratećim prostorom se podrazumeva da se osigura i potreban prostor za publiku koja mora biti fizički 
odvojena od prostora za takmičenje. 

Organizator takmičenja je dužan da obezbedi odgovarajući prostor za zagrevanje takmičara. 

Svi ostali uslovi moraju biti u skladu sa podzakonskim aktima koji regulišu pitanje organizacije takmičenja i 
obezbeđivanje materijalnih i sigurnosnih uslova za organizaciju sportskih takmičenja. 
 

Prateća oprema 

Za  organizaciju  takmičenja,  odnosno  hokejaških  utakmica,  tehnički  organizator  je  dužan  da  obezbedi 
dvoranu koja ispunjava sledeće uslove i poseduje sledeću opremu u ispravnom stanju: 

 mašinu za čišćenje  leda 

 semafor, 

 zapisnički sto sa pratećom opremom 

 dokumentaciju za utakmicu (formulare, izveštaje, zapisnike) 

 odgovarajuće osvetljenje, 

 razglas 

 štoperice (2 kom), 

 kancelarijski materijal (papir, heftalica, spajalice...) 

 i ostalu neophodnu opremu za održavanje takmičenja odnosno utakmice 

Organizator  je  dužan  da  na  svim  takmičenjima  u  organizaciji  SHLS  istakne  zastavu  Republike  Srbije  na 
vidnom mestu na klizalištu na kom se odvija takmičenje. 

 

Član 6. 

Odgovorno lice za sprovođenje takmičenja u hokeju naledu ispred SHLS je Direktor takmičenja SHLS. 

Odgovorno lice za tehničku organizaciju i neposredno sprovođenje takmičenja u hokeju na ledu je lice za 
zastupanje kluba (zastupnik), kojem je poverena tehnička organizacija određenog takmičenja. 

 

Član 7. 

Postupak utvrđivanja uslova  za održavanje  takmičenja u organizaciji  SHLS  sprovodi Direktor  takmičenja 
SHLS,  a  na  osnovu  dostavljenog  Zapisnika  o  uslovima  za  održavanje  takmičenja  u  hokeju  na  ledu  koji 
dostavlja klub član SHLS na raspisani konkurs. 

Za  istinitost  i  tačnost  podataka  odgovara  Zastupnik  kluba.  Bez  dostavljenog  Zapisnika  o  uslovima  za 
održavanje  takmičenja  u  hokeju  na  ledu,  klubu  se  ne može  dodeliti  organizaicija  zvaničnih  takmičenja 
SHLS. 

 

Član 8. 

Na  samom  takmičenju  ispunjenost  uslova  (hala  za  takmičenje,  prateće  prostorije,  osvetljenje  i  sl) 
konstatuje delegat takmičenja ili glavni sudija, ako na takmičenju nema delegata SHLS. 

U  slučaju nedostataka po pitanju objekata  i opreme  za  takmičenje delegat može dati  saglasnost da  se 
takmičenje održi u slučaju da uočeni nedostaci ne ugrožavaju život  i zdravlje učesnika takmičenja. U tom 
slučaju u Izveštaju sa takmičenja se konstatuju nedostatci koji su uočeni. 

U izveštaju se posebno evidentiraju organizacioni propusti (nedovoljan broj redara, neprijavljivanje javnog 
skupa nadležnom organu, kašnjenje lekara, loša higijena u hali i pomoćnim prostorijama i ostali nedostaci 
po pitanju prateće opreme koja je navedena u članu 5 ovog Pravilnika i slično). 

Na osnovu dostavljenog izveštaja Direktor takmičenja donosi odluku o kažnjavanju. 

 Na odluku Direktora takmičenja nezadovoljna strana ima pravo žalbe Liga odboru SHLS u roku od 8 dana 



po prijemu odluke o kažnjavanju. 

 

Član 9. 

Na osnovu zapisnički konstatovanih nedostataka od strane delegata na takmičenju ili glavnog sudije koji je 
vršio ulogu i delegata, Direktor takmičenja SHLS donosi odluku o kažnjavanju: 

- Za manje propuste u obezbeđivanju uslova za održavanje  takmičenja kazna  iznosi od 50 do 99 
bodova. Pod manjim propustima smara se ne ispunjenje 1‐2 uslova po pitanju tehničke opremljenosti hale 
(prateće opreme), kao i loše higijene u hali i slično. 

- Za srednje propuste u obezbeđivanju uslova za održavanje takmičenja kazna iznosi od 100 do 199 
bodova. Pod srednjim propustima smatra se neispunjenje 3 i više uslova po pitanju tehničke opremljenosti 
hale (prateće opreme), kao i neisticanje državne zastave, nedovoljan broj redara i dr. 

Za velike propuste u obezbeđivanju uslova za održavanje takmičenja kazna iznosi od 200 do 500 bodova. 
Pod  velikim  propustima  smatra  se  neispravna  mašina  za  čišćenje  leda,  neprijavljivanje  javnog  skupa 
nadležnom državnom organu, neobezbeđivanje lekara na takmičenju zbog kojeg je takmičenje moralo biti 
otkazano, neredi na takmičenju koji su nastali zbog propusta u organizaciji  i drugi teži  i slični propusti u 
organizaciji. 

Uz  kaznu  za  velike  propuste  u  organizaciji  takmičenja  obavezno  se  izriče mera  zabrane  organizovanja 
takmičenja od 1 do 4 utakmice. 

Upravni  odbor  SHLS  donosi  odluku  o  vrednosti  boda  na  osnovu  kojih  se  izračunava  visina  kazne  u 
dinarima. 

 

 

NORMATIVNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA TAKMIČENJU 

 

Član 10. 

Da bi klubovi mogli da nastupe na takmičenjima u organizaciji SHLS neophodno je da ispunjavaju zakonom 
predviđene uslove predviđene u Članu 33. Zakona o sportu. 

Na  sportskim  takmičenjima  u  organizaciji  SHLS  i  klubova  članica, mogu  da  nastupe  klubovi  ako  imaju 
sportske  stručnjake  (trenere)  sa važećom dozvolom  za  rad  (licenca) koja  je  izdata od nadležnog organa 
SHLS. 

Ispunjenost ovog uslova proverava delegat takmičenja. 

 

Član 11. 

Za  svako  zvanično  takmičenje  SHLS,  svi  klubovi  moraju  prijaviti  spiskove  učesnika  po  uzrasnim 
kategorijama  najkasnije  30  dana  pre  početka  takmičenja,  predavanjem  spiskova  u  kancelariju  SHLS,  ili 
slanjem preporučenom poštom ili e‐mail‐om (office@hockeyserbia.com). 

Svi prijavljeni igrači, koji se nalaze na spiskovima koje je klub dostavio, moraju imati važeću licencu (pravo 
nastupa) za odgovarajuću uzrasnu kategoriju u kojoj su prijavljeni. 

Licenca igraču se izdaje u skladu sa Pravilnikom o registraciji igrača. 

 

 

UČEŠĆE U DRŽAVNOM PRVENSTVU SRBIJE 

 

Član 12. 

Da bi klub mogao da nastupi u Državnom prvenstvu Srbije u hokeju na ledu, mora u skladu sa članom 112. 
Zakona  o  sportu,  da  od  SHLS  dobije  dozvolu  za  sezonu  (licencu),  koja  se  izdaje  svake  godine  do  15. 
septembra tekuće godine. 



Da bi dobio  licencu za učešće Državnom prvenstvu Srbije u hokeju na  ledu, klub mora da  ispuni sledeće 
uslove: 

1) Da ima prijavljeno najmanje onoliko takmičara za učešće u odgovarajućim uzrasnim kategorijama, 
kako je predviđeno propozicijama takmičenja 

2) Da ima ugovorom angažovanog licenciranog trenera, 

3) Da  ima obezbeđeno klizalište za takmičenje sa ostalm pratećim prostorijama, a u skladu sa ovim 
Pravilnikom, 

4) Da ima imenovano lice za bezbednost učesnika na takmičenjima, 

5) Da je klub registrovan u skladu sa Zakonom o sportu i da ima potrebne normativne akte i strukturu 
funkcionisanja kluba (predsednik, sekretar, organ upravljanja..), 

6) Da ima obezbeđena ili planirana sredstva za učešće u ligaškom takmičenju 

Izdavanje licenci klubovima vrši Direktor takmičenja SHLS, a na osnovu Pravilnika o licenciranju koji donosi 
Upravni  odbor  SHLS.  Klubovi  učesnici  Državnog  prvenstva  Srbije  u  hokeju  na  ledu  moraju  do  01. 
septembra tekuće godine da dostave tražene podatke kancelariji SHLS. 

Direktor  takmičnja  SHLS  izdaje  dozvolu  za  sezonu  do  15.  septembra  tekuće  godine.  Klub  koji  dobije 
negativno rešenje ima pravo žalbe Liga odboru SHLS u roku od 8 dana od dana prijema rešenja. 

 

 

OBAVEZA ISPUNJENOSTI TEHNIČKIH USLOVA ZA ODIGRAVANJE UTAKMICA  

 

Član 13. 

Prilikom održavanja utakmica svih takmičarskih kategorija: 

1. Obavezno  je  korišćenje  online  elektronskog  zapisnika  (softvera)  na  osnovu  kojeg  u  svakom 
trenutku  delegati  sa  zapisničkog  stola  kao  i  glavni  sudija/sudije,  prilikom  registracije  igrača  za 
utakmicu, mogu   da provere sledeće podatke  : status  igrača  (da  li  je u mogućnosti da nastupa); 
validnost lekarskog pregleda igrača; da li postoji transfer karta( ukoliko je rađen transfer) kao i da 
li je ista važeća; da li je iz nekog razloga igrač suspendovan;  da li je igrač osiguran od strane kluba; 
kao i za koji klub igrač može da nastupa i u kojoj kategoriji.  

Klub  domaćin  je  u  obavezi  da  pre  početka  utakmice  obezbedi  tehničku  podršku‐laptop  sa 
odgovarajućim softverom putem koga će se voditi elektronski zapisnik kao i internet konekciju. 

Takođe  Klub  domaćin  je  u  obavezi  da  u  roku  od  24  sata  nakon  okončanja  utakmice  dostavi 
elektronskim putem SHLS‐u online zapisnik. U suprotnom, Klub domaćin je disciplinski odgovoran 
u skladu sa disciplinskim pravilnikom SHLS. 

2. U  cilju  unapređenja  organizacije  utakmice,  suđenja  kao  i  drugih  aspekata  igre,  sve  utakmice 
takmičarskih kategorija moraju biti zabeležene putem video i audio zapisa.  

Klub domaćin je u obavezi da obezbedi tehničke uslove radi snimanja utakmice i da u roku od 72 
sata nakon okončanja utakmice dostavi SHLS na usb‐u/cd‐u snimak utakmice. U suprotnom, Klub 
domaćin je disciplinski odgovoran u skladu sa disciplinskim pravilnikom SHLS. 

 

 

UČEŠĆE IGRAČA, SAVEZA I KLUBOVA NA MEĐUNARODNIM TAKMIČENJIMA 

 

Član 14. 

Učešće igrača, regionalnih, gradskih saveza i klubova članova SHLS na međunarodnim takmičenjima odvija 
se pod ingerencijom SHLS. 
 

Igrači 

Za  reprezentaciju  Srbije  u  svim  selekcijama  mogu  da  nastupaju  samo  oni  igrači  koji  su  pozvani  u 



nacionalnu selekciju od strane selektora ili trenera te nacionalne selekcije. 

Protiv  igrača  koji  se  iz  neopravdanih  razloga  ne  odazovu  na  poziv  selektora/trenera  za  nastup  za 
reprezentaciju Srbije selektor/trener podnosi pisanu prijavu Direktoru takmičenja SHLS 

Igrači  koji  su  pozvani  od  strane  selektora/trenera  u  reprezentaciju  Srbije  dužni  su  da  se  pridržavaju 
utvrđenih  pravila  i  kodeksa  ponašanja. U  slučaju  kršenja  pravila  selektor/trener  ili  vođa  puta  je  dužan 
podneti pisanu prijavu Direktoru takmičenja SHLS. 

Igrači  koji  nastupaju  na  međunarodnim  takmičenjima  za  klubove  ili  ostale  saveze  dužni  su  da  se 
pridržavaju utvrđenih pravila  i kodeksa ponašanja. U slučaju kršenja pravila trener  ili vođa puta  je dužan 
da podnese pisanu prijavu Direktoru takmičenja SHLS. 
 

Savezi 

Regionalni  i  gradski hokejaški  savezi mogu da nastupaju na međunarodnim  takmičenjima  /  turnirima u 
inostranstvu  na  koje  su  pozvani,  samo  ako  dobiju  saglasnost  za  učešće  od  strane  SHLS.  Zahtev  za 
odobrenje  učešća  na  takmičenju  neophodno  je  dostaviti  najmanje  2 meseca  pre  početka  navedenog 
takmičenja. 

Regionalni  i  gradski  hokejaški  savezi mogu  da  nastupaju  na međunarodnim  takmičenjima  na  koje  su 
pozvani samo pod svojim  imenom. Ovi savezi mogu predstavljati  i reprezentovati Republiku Srbiju  i pod 
nazivom Srbija, ako za to dobiju saglasnost SHLS. 

Regionalni i gradski hokejaški savezi mogu da organizuju međunarodno takmičenje u Republici Srbiji. 

Organizatori ovih takmičenja su dužni da ova takmičenja prijave kancelariji SHLS najkasnije 3 meseca pre 
datuma početka takmičenja  (turnira) kako bi se  takmičenja uvrstila u kalendar takmičenja SHLS. Samo u 
izuzetnim slučajevima ova  takmičenja se mogu prijaviti  i po  isteku navedenog roka, ali najkasnije mesec 
dana pre održavanja tog takmičenja. Kršenje ovih odredbi povlače disciplinsku odgovornost organizatora. 
 

Klubovi 

Klubovi  članovi  SHLS  mogu  da  nastupaju  na  međunarodnim  takmičenjima  u  inostranstvu  na  koja  su 
pozvani, samo ako dobiju saglasnost za učešće od strane SHLS. Zahtev za odobrenje učešća na takmičenju 
neophodno je dostaviti kancelariji SHLS najmanje 2 meseca pre početka navedenog takmičenja. Uz zahtev 
za odobrenje, neophodno je dostaviti kalendar takmičenja. 

Klubovi članovi SHLS mogu da nastupaju na međunarodnim takmičenjima na kojima su pozvani samo pod 
svojim  imenom. Ovi klubovi mogu da predstavljaju  i reprezentuju Republiku Srbiju  i pod nazivom Srbija, 
ako za to dobiju saglasnost SHLS. 

Klubovi članovi SHLS mogu da organizuju međunarodno takmičenje (turnir) u Republici Srbiji. 

Organizatori ovih takmičenja su dužni da ova takmičenja prijave najkasnije 3 meseca pre datuma početka 
takmičenja  (turnira) kancelariji SHLS kako bi  se  takmičenja uvrstila u kalendar  takmičenja SHLS. Samo u 
izuzetnim  slučajevima ova  takmičenja  se mogu prijaviti  ipo  isteku navedenog  roka, ali najkasnije mesec 
dana pre održavanja tog takmičenja. Kršenje ovih odredbi povlače disciplinsku odgovornost organizatora. 

 

 

UČEŠĆE KLUBOVA U REGIONALNIM MEĐUNARODNIM LIGAMA 

 

Član 15. 

Klubovi članovi SHLS mogu da učestvuju u regionalnim međunarodnim ligama samo na osnovu odobrenja 
koje  izdaje  SHLS.  Bez  odobrenja Upravnog  odbora  SHLS  klubovi  članovi  SHLS  ne mogu  da  učestvuju  u 
regionalnim međunarodnim ligama. 

Pravo prioriteta u učešću u međunarodnim regionalnim  ligama donosi Savez hokeja na  ledu Srbije, a na 
osnovu postignutih rezultata na domaćim i međunarodnim takmičenjima. 

Saglasnost  / dozvola  za učešće u ovim  ligama  se daje  samo u  slučaju da  se ne  remeti postojeći  sistem 
takmičenja SHLS i ako to služi za poboljšanje kvaliteta hokeja na ledu u Srbiji. 



Odluka  o  učešću  u  ovim  ligama  mora  se  doneti  u  međusezoni  (letnjoj  pauzi)  za  takmičenja  koja  se 
održavaju  u  narednoj  sezoni  kako  bi  se  uskladio  domaći  kalendar  takmičenja  sa  međunarodnim 
obavezama klubova koji učestvuju u tim takmičenjima. 

 

Član 16. 

Učešće predstavnika Srbije u  IIHF Kontinental Kupu  reguliše se posebnom odlukom Upravnog odbora, a 
prioritet učešća u ovim  takmičenjima  imaju klubovi na osnovu plasmana u Državnom prvenstvu Srbije u 
hokeju na ledu. 

 

 

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Član 17. 

Izmene i dopune Pravilnika donosi Upravni odbor SHLS. 

 

Član 18. 

Jedini organ merodavan za tumačenje ovog Pravilnika je Upravni odbor SHLS. 

 

Član 19. 

Pravilnik stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana  usvajanja na sednici UO SHLS. 

 

 

U Beogradu, 20.09.2019. godine                                                    PREDSEDNIK UO SHLS  

                    Marko  Milovanović,  s.r. 



 


