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На основу члана 48. тачка 3. Правилника Заједнице делегата РСС , Скупштина ЗД РСС  на својој 
редовној седници  одржаној дана 07. септембра 2013. године доноси: 
 

 

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК 
ЗАЈЕДНИЦЕ ДЕЛЕГАТА  РСС 

 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Дисциплинским правилником Заједнице делегата РСС (у даљем тексту: Правилник) утврђују се  
прекршаји , казне, поступак и органи за њихово изрицање. 

 
Члан 2. 

Дисциплински прекршаји у делегатској организацији су овим Правилником утврђене повреде 
понашања, односа, поступака и других радњи за које се прописују дисциплинске казне. 

 
Члан 3. 

Нико не може бити одговоран за прекршај, ако пре него што је учињен, није био предвиђен 
прописом, нити се може изрећи санкција ако унапред није била прописана. 
 

Члан 4. 
Сврха прописивања дисциплинског прекршаја и изрицања дисциплинских казни је спречавање 
учиниоца да чини дисциплинске прекршаје и утицај на развијање одговорности и дисциплине 
чланова организације. 

 
 

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ 
 

Члан 5. 
Дисциплински прекршај може бити извршен чињењем или не чињењем. Дисциплински прекршај 
је извршен нечињењем ако је учиналац пропустио да изврши радњу коју је био дужан да изврши. 

 
Члан 6. 

Појединац је одговоран када је прекршај учинио из умишљаја или нехата. Није прекршај у смислу 
овог Правилника ако је прекршај учињен у нужној одбрани, крајњој нужди или стварној заблуди. 
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ВРСТА КАЗНИ 

 
Члан 7. 

Учиниоцу прекршаја могу се изрећи следеће 
- мера упозорење 
- опомена, 
- казне: 
1. забрана вршења дужности на одређеном броју утакмица, 
2. забрана вршења дужности на одређено време, 
3. доживотна дисквалификација. 

 
Члан 8. 

Опомена се изриче за прекршаје учињене под посебно лаким околностима. 
 

Члан 9. 
Забрана вршења дужности на одређеном броју утакмица подразумева забрану вршења дужности 
на утакмицама редовног система такмичења. Број утакмица за које се изриче забрана зависи од 
тежине прекршаја. 
Казна забране вршења дужности не може бити већа од 8 (осам) утакмица. 

 
Члан 10. 

Казна забране вршења дужности за одређено време подразумева забрану вршења дужности за 
одређени период на свим званичним утакмицама. 
У случају да се казна из става 1 овог члана, изриче учиниоцу који издржава раније изречену 
казну, може му се изрећи јединствена казна у трајању дужем од 2 (две) године,  али највише 3 
(три) године. 
Казна вршења дужности за одређено време не може бити мања од 1 (једног) месеца нити већа 
од 2 (две) године, а изриче се на пуне месеце и године. 

 
Члан 11. 

Казне из члана 9 и 10 могу бити изречене са одложеним извршењем – условно. 
 

Члан 12. 
Казна доживотне дисквалификације изриче се за прекршај учињен под посебно тешким 
околностима, када је учинилац при његовом извршењу испољио нарочиту безобрзирност, 
одлучност и упорност или је изазвао нарочито тешке последице као и у случају вишеструког 
поврата. 

 
 
ОДМЕРАВАЊЕ КАЗНЕ 

 
Члан 13. 

Приликом одмеравања казне узимају се у обзир све околности које утичу да казна буде мања или 
већа, а нарочито тежина дисциплинског прекршаја и његове последице, степен одговорности 
учиниоца, побуде из којих је учињен, околности под којима је почињен, моралне особине 
учиниоца и држање после учињеног прекршаја. 
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Члан 14. 

У случају када постоје такве олакшавајуће околности које указују да се и блажом казном може 
постићи сврха кажњавања, може се изрећи казна и испод границе предвиђене овим 
Правилником. 
 

Члан 15. 
Олакшавајуће околности постоје увек када је учиналац пре учињеног прекршаја био примерен у 
извршавању свих обавеза. 
Отежавајуће околности постоје ако је прекршај учињен у поврату, када постоје ако је прекршај 
учињен у поврату, када постоје реалне околности због којих прекршај добија на тежини. Поврат је 
ако је раније кажњаван за исти прекршај, а од када није протекло више од 2 (две) године. 

 
Члан 16. 

У случају одмеравања казне за више прекршаја о којима се истоврено одлучује, најпре се утвђује 
казна сваки прекршај посебно, а потом се доноси одлука о јединственој казни. 
 
ЗАСТАРЕЛОСТ 

Члан 17. 
Прекршај за дисциплински поступак застарева у року од 6 (шест) месеци, рачунајући дан 
извршења прекршаја, односно у року од 3 (три) месеца од дана сазнања за учињени прекршај. 
Апсолутна застарелост покретања поступка наступа у року од 1 (једне) године, рачунајући од 
дана извршења. 
 
ДИСЦИПЛИНСКИ ОРГАНИ 

 
Члан 18. 

За вођење дисциплинског поступка и изрицање казне надлежни су: Дисциплинска комисија 
Заједнице, у првом степену Управни одбор Заједнице, у другом степену. 

 
Члан 19. 

Дисциплински органи воде евиденцију о изреченим казнама, а Управни одбор о њиховим 
одлукама обавештава друге органе и организације у оквиру рукометне организације. 
 
ПОКРЕТАЊЕ И ТОК ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 

 
Члан 20. 

Дисциплински поступак се покреће на основу: 
· пријаве Управног одбора Заједнице 
· пријаве одговорног лица Заједнице 
· пријаве службених лица 
· пријаве клуба 
· пријаве члана рукометне организације 
· по службеној дужности, када дисциплински комисија сазна за дисциплински прекршај 
 

Члан 21. 
Пријава се подноси Дисциплинској комисији Заједнице, који одлучује о покретању поступка. Ако 
дисциплинска комисија утврди да није надлежан за пријављени дисциплински прекршај огласиће 
се не надлежним а предмет проследити надлежном органу. 
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Члан 22. 

Ако се учинилац прекршаја не одазове на саслушање, или не достави писану изјаву, сматраће се 
да је саслушан, а одлука ће се донети на основу расположивог материјала. 

 
Члан 23. 

Дисциплински поступак мора бити хитан и економичан. 
 
СУСПЕНЗИЈА 

Члан 24. 
Суспензија може бити: 
а) аутоматска, 
б) на основу одлуке дисциплинске комисије. 

 
Члан 25. 

Аутоматска суспензија наступа када делегат  теже повреди дисциплину. Аутоматска суспензија 
може трајати највише 15 дана. 
У случају Аутоматска суспензија дисциплински органи су дужни да поступају са нарочитом 
хитношћу. 
У случају да се дисциплински поступак не заврши до рока истека Аутоматске суспензије она се 
може продужити још за 15 дана. 

 
Члан 26. 

Ако делегат  не измири финансијске обавезе према Заједници биће суспендован на основу 
одлуке Управног одбора или овлашћеног лица и против њега ће се покренути дисциплински 
поступак. 
Суспензија почиње да тече од дана уврђеног рока за измирење 
финансијских обавеза, а укида се: 
а) одлуком Дисциплинске комисије или другог надлежног органа, 
б) аутоматски после извршења обавезе или према одлуци надлежног органа којом је суспензија 
одређена. 

 
Члан 27. 

Време проведено под суспензијом рачуна се у казну. 
 
ОДЛУКА ДИСЦИПЛИНСКОГ ОРГАНА 

 
Члан 28. 

Одлука о казни сачињава се као посебан отправак и мора 
садржати:  
 - увод, 
 - изреку, 
- образложење, 
- поуку о правном леку. 

 
Члан 29. 

Одлуке дисциплинског органа достављају се лично или препорученом пошиљком. У случају 
хитности казна се саопштава телеграмом на адресу кажњеног. 
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ЖАЛБЕНИ ПОСТУПАК 

 
Члан 30. 

Против одлука у првом степену може се поднети жалба у року од 8 (осам) дан, рачунајући од 
дана њеног пријема. 
Жалба се подноси писаним путем првостепеном органу, који у року од 3 (три) дана мора да је 
проследи другостепеном органу. 
Благовременост жалбе утврђује се жигом на препорученој пошиљци. 
Другостепени орган је обвезан решити по жалби у року од 48 (четрдесетосам) часова од дана 
пријема. 

 
Члан 31. 

Ако првостепени орган утврди да жалба није благовремена, ако је неоснована и изјављена од 
неовлашћеног лица, жалба ће решењем бити одбачена. 

 
Члан 32. 

На решење из претходног члана, може се улужити жалба другостепеном органу сходно члану 35 
овог правилника. 

 
Члан 33. 

Решавајући по жалби другостепени орган може: 
1. жалбу одбацити, ако је то пропустио да учини првостепени орган, а 
постоје услови за одбачај, 
2. жалбу одбацити и потврдити првостепену одлуку, 
3. жалбу уважити и првостепену одлуку укинути и предмет вратити 
првостепеном органу на поновно одлучивање, 
4. жалбу уважити и првостепену одлуку преиначити. 

 
Члан 34. 

Ако је жалбу поднео само кажњени, у даљем поступку њему се не може изрећи тежа казна, па ни 
у евентуално поновљеном поступку по одлуци другостепеног органа. 

 
Члан 35. 

Одлука другостепеног органа је коначна. 
 

 
ВАНРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ 

 
Члан 36. 

Против коначне одлуке ванредни правни лекови су: 
1. предлог за понављање поступка, 
2. захтев за заштиту Правилника, 
3. ванредно ублажење казне. 
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ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА 

 
Члан 37. 

Понављање поступка може се предложити: 
1. ако се докаже да је коначна одлука заснована на лажним 
доказима или изјавама, 
2. ако се утврде нове чињенице и нови докази који би били од утицаја на доношење коначне 
одлуке и који раније нису били познати. 
Предлог за понављање поступка се подноси органу који је донео првостепену одлуку у року од 30 
(тридесет) дана од дана сазнања за један од горе наведених основа, а најкасније у року од 
годину дана од дана коначности одлуке. 

 
Члан 38. 

Орган који је донео првостепену одлуку може предлог, решењем одбацити као неблаговремен 
или недопуштен, или га одбити као неоснован. 
Ако орган који је донео првостепену одлуку предлог уважи, спровешће се нов потупак и донети 
нова првостепена одлука. 
На решење из става 1 овог члана није дозвољена жалба. 

 
 

ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВИЛНИКА 
 

Члан 39. 
Против одлуке донесене у дисциплинском поступку, може се подићи захтев за заштиту 
Правилника у року од 30 (тридесет) дана од истека рока за жалбу против првостепене одлуке 
односно од дана пријема коначне одлуке. 

 
Члан 40. 

Захтев за заштиту Правилника може се подићи: због погрешне примене материјалних одредаба 
овог Правилника или других аката који садрже одредбе о дисциплинској одговорности. 

 
Члан 41. 

Захтев за заштиту Правилника може подићи председник Заједнице. 
О захтеву за заштиту Правилника подигнутом у смислу става 1 овог члана, одлучује Скупштина 
Заједнице. 

 
Члан 42. 

Председник Заједнице, уколико нађе да нема основа за подизање Захтева за заштиту 
Правилника, обавестиће о томе подносиоца Захтева и Скупштину Заједнице, а уколико одлучи да 
подигне Захтев за заштиту Правилника, доставиће ге на одлучивање. Скупштина Заједнице, по 
Захтеву за заштиту Правилника може: Захтев одбити или уважити. 
Уколико Скупштина нађе да је Захтев за заштиту правилника основан, може: донети одлуку о 
дисциплинском прекршају, предмет вратити првостепеном или другостепеном органу на 
одлучивање. 
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ВАНРЕДНО УБЛАЖЕЊЕ КАЗНЕ 

 
Члан 43. 

Када постоје несумњиви докази да је изречена казна остварила своју васпитну и спортско – 
етичку сврху, Скупштина, на молбу учиниоца прекршаја, може донети одлуку о ублажавању казне 
или ослобађању од даљег издржавања казне. 
Молба се не може поднети пре него што протекне половина казне. 
 
ПОСЕБНИ ДЕО - ПРЕКРШАЈИ 

 
Члан 44. 

Делегат који не присуствује, радним  и стручним састанцима Заједнице делегата - биће кажњен: 
- забраном вршења дужности делегата  на 1 (једној) утакмици, за један неоправдани изостанак 
· забраном вршења дужности делегата  на 2 (две) утакмице, за два неоправдана изостанка 
· забраном вршења дужности делегата  најмање 1 (један) месец, а највише годину дана од дана 
изрицања казне, за неоправдано одсуствовање са 3 (три) до 5 (пет) састанака 
· скидањем са листе делегата за неоправдано одсуствовање са 5 (пет) или више састанака. 

 
Члан 45. 

Делегат  који не измирује материјално-финансијске обавезе према Заједници, биће кажњен: 
·  забраном вршрња дужности делегата  на 1 (једној) утакмици, ако обавезе није измирио до 
утврђеног рока 
· забраном вршрња дужности делегата  на 2 (две) утакмице, ако обавезе није измирио после 7 
(седам) дана након истека утврђеног рока 
·  забраном вршрња дужности делегата  најмање 1 (један) месец, а највише годину дана, ако 
обавезе није измирио 14 (четрнаест) дана након истека утврђеног рока, 
· скидањем са листе делегата  ако обавезе није измирио месец дана након истека утврђеног 
рока. 

 
Члан 46. 

Делегат  који вређа, клевеће или шири неистине о члановима своје Заједнице или неког другог 
субјекта  рукометне организације, биће кажњен: 
·  забраном вршрња дужности делегата  од 6 (шест) месеци 

 
Члан 47. 

Делегат који на време не дође на утакмицу за коју је уредно делегиран и обавештен или који није 
благовремено отказао утакмицу са ваљаним и оправданим разлозима, биће кажњен: 
· забраном вршрња дужности делегата   од 1 (једног) до 6 (шест) месеци, а за поновљени случај 
из претходног става, казниће се: 
·  забраном вршрња дужности делегата  од најмање 6 (шест) месеци 

 
Члан 48. 

Делегат који обавља  дужност делегата, а налази се под суспензијом, биће кажњен: 
·  забраном вршрња дужности делегата  од 6 (шест) месеци до 1 (једне) године 

 
Члан 49. 

Делегат који наговори  играче да из било којих разлога напусте игралиште за време утакмице, 
или да ометају регуларно одвијање утакмице, казниће се забраном обављања дужности делегата 
до 5 утакмица.  
За покушај прекршаја из става 1 овог члана биће изречена казна. 
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Члан 50. 
Ако делегат изазове прекид утакмице, или спречава настављање утакмице, казниће се забраном 
обављања дужности делегата до 5 утакмица. 
Ако у случају из става 1 утакмица буде трајно прекинута, делегат ће се казнити забраном 
обављања дужности делегата до 8 утакмица. 
За покушај прекршаја из става 1 овог члана биће изречена казна. 

 
Члан 51. 

Делегат који се у спортском објекту непосредно пре утакмице, за време утакмице, или 
непосредно после утакмице неспортски и некултурно понаша, казниће се забраном  обављања 
дужности делегата до 3 утакмице. 

 
Члан 52. 

Ако делегат непосредно пре утакмице, за време утакмице, или непосредно после утакмице 
физички нападне неког гледаоца, казниће се забраном обављања дужности делегата до 3 
утакмице. 

 
Члан 53. 

Делегата којег надлежни орган позове на саслушање, или затражи од њега писмену изјаву, а он 
неоправдано не дође на саслушање, или не достави писмену изјаву у остављеном року, . казниће 
се забраном обављања дужности делегата до 4 утакмице. 

 
Члан 54. 

Делегат који вређа или клевеће рукометне организације, или њене органе, казниће се забраном  
обављања дужности делегата до 3 утакмице, или  у временском трајању до годину дана. 

 
Члан 55. 

Ако делегат, приликом боравка у иностранству, својим држањем, или неспортским понашањем 
наруши углед наше земље, казниће се забраном наступа до 8 утакмица, или у временском 
трајању до једне године. 

 
Члан 56. 

Делегат, који неоправдано не дође у одређено време на утакмицу за коју је одређен, или уопште 
неоправдано не дође, а није благовремено обавестио надлежни орган ради одређивања замене, 
казниће се забраном обављања дужности делегата до једне године. 

 
Члан 57. 

Делегат који омогући одигравање утакмице иако зна да је њено одигравање забрањено од стране 
надлежног органа, казниће се забраном  обављања дужности делегата до једне године. 

 
Члан 58. 

Делегат који је врши дужност делегата на утакмици непрописо / униформа – одело /  одевен, 
казниће се  забраном обављања дужности делегата до 2 утакмице. 

 
Члан 59. 

Делегат који инсистира код судија противно општим актима Савеза да прекину утакмицу, казниће 
се забраном обављања дужности делегата до једне године. 
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Члан 60. 
Делегат који физички нападне играча, тренера, рукометног радника, судију, службено лице или 
гледаоца, на игралишту или ван игралишта, казниће се забраном обављања дужности делегата 
до годину дана. 
Ако услед прекршаја из става 1 овог члана нападнуто лице задобије телесну повреду делегат ће 
се казнити искључењем из рукометне организације. 
За покушај прекршаја из става 1 и става 2 овог члана биће изречена казна. 

 
Члан 61. 

Делегат који у одређеном року не поднесе извештај о  утакмици, или тај извештај не поднесе у 
одређеној прописаној форми, казниће се забраном  обављања дужности делегата до 6 месеци. 

 
Члан 62. 

Делегат који наплати  таксу или друге трошкове, више од прописаних износа, казниће се 
забраном обављања дужности делегата до 6 месеци. 
Делегат је обавезан да више наплаћену таксу или друге трошкове, врати организацији од које је 
наплату извршио. 

 
Члан 63. 

Делегат које захтева или прими поклон или другу корист или који прими обећање поклона или 
друге користи за себе или другог да у оквиру свог службеног овлашћења изврши службену радњу 
коју не би смело извршити или да не изврши службену радњу коју би морао извршити, казниће се 
забраном обављања дужности делегата до једне године. 
Ако услед прекршаја из става 1 овог члана наступе теже последице, казниће се искључењем из 
рукометне организације. 
За покушај прекршаја из става 1 и 2 овог члана биће изречена казна. 

 
Члан 64. 

Делегат који обавља дужност делегата, а који не поднесе извештај, или поднесе нетачан 
извештај о утакмици на којој је вршио дужност делегата, или прећути значајне чињенице у вези 
са том утакмицом, казниће се забраном обављања дужности делегата до једне године. 

 
Члан 65. 

Делегат који учини лакшу повреду прописа који регулишу дужности делегата, или се огреши о 
Пропозиције такмичења или друге акте из области такмичења, казниће се забраном вршења 
функције до месец дана. 
Делегат који учини тежу повреду прописа који регулишу дужности делегата, или не упозори 
судије на тежу повреду Правила рукометне игре, казниће се забраном вршења функције до једне 
године. 

 
Члан 66. 

Делегат који се непосредно пре утакмице, за време утакмице или непосредно после утакмице на 
игралишту или ван игралишта неспортски и некултурно понаша према играчу, тренерима, 
службеним лицима, судијама, другим рукометним радницима, или гледаоцима, казниће се 
забраном обављања дужности делегата до једне године. 
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Члан 67. 

Делегат, који поклоном, или каквим другим обећањима наговори играче, или рукометне раднике 
да не учине оно што им је дужност, или да учине оно што је забрањено, казниће се забраном 
обављања дужности делегата до једне године. 
Ако услед прекршаја из става 1 овог члана наступе теже последице, казниће се искључењем из 
рукометне организације. 

 
Члан 68. 

Делегат  који наговори, или присили играча да наступи иако је правоснажно кажњен забраном 
наступа, или без лекарског прегледа, казниће се забраном обављања дужности делегата од 
најмање 3 месеца. 
Ако делегат наговори или присили играче да неоправдано напусте терен, или омета регуларно 
одвијање утакмице, казниће се забраном обављања дужности делегата у трајању од најмање 3 
месеца. 
За покушај прекршаја из става 1 и 2 овог члана биће изречена казна. 

 
Члан  69. 

Делегати који као чланови рукометних форума - органа и тела рукометних организација, у 
вршењу дужности која проистичу из одредби Статута и важећих прописа РСС, односно свих 
функција које су им поверене, злоупотребе службени положај или прекораче службено 
овлашћење које се огледа у немарном вршењу дужности, избегавању вршења поверене 
функције, у поступању које крњи углед рукометне организације, у прикривању битних чињеница и 
неправилном односу према надлежним органима Савеза и непоштовању и неспровођењу одлука 
и закључака органа и тела рукометне организације, казниће се забраном обављања дужности 
делегата у трајању до једне године. 
Ако услед прекршаја из става 1 овог члана наступе теже последице, казниће се искључењем из 
рукометне организације. 

 
Члан 70. 

Делегат који  у свом  раду врши дискриминацију према другима казниће се искључењем из 
рукометне организације. 

 
Члан 71. 

За све оно што није предвиђено овим Правилником важе одредбе Дисциплинског правилника 
РСС . 

 
Члан 72. 

Овај Правилник је усвојен на седници Скупштине Заједнице делегата РСС, дана 07. септембра 
2013. године у Крагујевцу и ступа на снагу даном доношења. 

 
 

                                                                                        Председник Скупштине ЗД РСС 
                                                                                                        

                                                                                              Зоран П. Чернох, с.р. 


