
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Бања Лука, јули 2001. године 



 2 

 

 

 

 

Издавач: 

Рукометни савез Републике Српске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технички уредник и обрадa: 

Васо Котур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тираж:: 

100 примјерака 



 3 

На основу чланова 20. и 32. Статута Рукометног савеза 

Републике Српске, Скупштина Рукометног савеза Републике 

Српске, на својој сједници одржаној у Добоју 21.07.2001. 

године, усвојила је 

 

 

 

ДИСЦИПЛИНСКИ  ПРАВИЛНИК 
 

 

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан  1. 

 

Дисциплинским правилником Рукометног савеза Реп-

ублике Српске (у даљем тексту: Правилник) утврђују се пре-

кршаји за чланове и организације, одговорност, казне, посту-

пак и органи за њихово изрицање. 

 

Члан  2. 

 

Дисциплински прекршаји у рукометној организацији 

су овим правилником утврђене повреде правила понашања, 

односа, поступака, чињења или нечињења дужних радњи за 

које се прописују дисциплинске казне. 

 

Члан  3. 

 

Никоме не може бити изречена казна за прекршај који, 

прије него што је учињен, није био одређен као дисципли-

нски прекршај и за који није била прописана казна. 
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Члан  4. 
 

Сврха прописивања дисциплинских прекршаја и изри-

цање дисциплинских казни, је спречавање учиниоца да чини 

дисциплинске прекршаје и њихово преваспитање, васпитни 

утицај на друге да не чине прекршаје, и утицај на развијање 

одговорности и дисциплине чланова организације и њихових 

симпатизера. 
 

Члан  5. 
 

Регионални и општински Савези, могу својим актима 

уређивати дисциплинску одговорност за чланове и орган-

изације у оквиру такмичења, које се организује у оквиру 

регије, односно општине. 

Акти из предходног става не могу бити у супротности 

са овим правилником. 
 

Члан  6. 
 

Одредбе овог правилника примјењиваће се на дисци-

плинске прекршаје учињене у Републици Српској и ино-

странству. 
 

Члан  7. 
 

Дисциплинске казне изречене од Међународне руко-

метне организације, примјењиваће се и у Републици Српској, 

уколико је казна изречена за дисциплински прекршај који је 

као такав предвиђен овим правилником. 

 

Члан  8. 
 

Организација одговара за дисциплински прекршај, ако 

је до њега дошло радњом или пропуштањем од стране орга-

на, одговорног лица у тој организацији или другог лица које 

је по својој функцији било овлашћено да поступа у име 

организације. 
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Члан 9. 

 

Одговорност одговорног лица не престаје престанком 

чланства или функције у органу или рукометној органи-

зацији. 

 

 

2.  ДИСЦИПЛИНСКИ  ПРЕКРШАЈИ 

 

Члан 10. 

 

Дисциплински прекршај може бити извршен чињењем 

или нечињењем. 

Дисциплински прекршај је извршен нечињењем, ако је 

учинилац пропустио да изврши радњу коју је био дужан да 

изврши. 

 

Члан 11. 

 

Појединац је одговоран када учини прекршај из уми-

шљаја или нехата. 

Није прекршај у смислу овог правилика , ако је учи-

њен у нужној одбрани, крајњој нужди и стварној заблуди. 

 

Члан 12. 
 

За покушај се кажњава као и за сам прекршај, ако је то 

посебно назначено у овом правилнику. 

Подстрекач и помагач, казниће се као и учинилац прекршаја. 

 

 

3.  ВРСТА  КАЗНИ 

 

Члан 13. 

 

Учиниоцу прекршаја могу се изрећи следеће казне: 
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а). Појединцима: 

 

1. опомена, 

2. новчана казна, 

3. забрана играња или вршења дужности за одређени 

број утакмица, 

4. забрана играња или вршења дужноси за одређено 

вријеме, 

5. доживотна дисквалификација. 

 

б). Организацијама: 

 

1. опомена, 

2. новчана казна, 

3. забрана одигравања утакмица на одређеном подручју, 

4. забрана одигравања утакмица на домаћем терену, 

5. забрана наступања у земљи и иностранству, 

6. одузимање бодова, 

7. враћање у нижи ранг такмичења. 

 

Члан 14. 

 

Опомена се изриче за прекршаје учињене па особито 

лаким околностима. 

Износ новчане казне за појединца и организације утвр-

ђује се посебном одлуком Управног одбора РС РС. 

 

Члан 15. 

 

Изузетно од одредбе члана 2 овога правилника за пре-

кршаје из овог правилника учињене на такмичењу, односно у 

вези са такмичењем, могу се пропозицијама такмичења 

утврдити износи новчане казне. 
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Члан 16. 

 

Учинилац кажњен новчаном казном дужан је казну 

платити у року од 8 дана, у противном му надлежни орган 

може изрећи суспензију. 

Прикупљена средства од новчаних казни орган који је 

наплатио, дужан је уплатити 40% у фонд за унапређење 

омладинског рукомета на жиро рачун РС РС. 

 

 

Члан 17. 

 

Забрана играња и вршења дужности на одређеном 

броју утакмица подразумјева забрану играња или вршења 

дужности на одређеном броју утакмица свих утакмица у свим 

такмичењима. 

Казна забране играња или вршења дужности не може 

бити виша од 8 утакмица. 

 

Члан 18. 

 

Казна забране играња или вршења дужности на 

одређено вријеме, подразумјева забрану играња или вршења 

дужности за одређени временски период свих утакмица у 

свим такмичењима. 

У случају да се казна из става 1. овог члана изриче 

учиниоцу који издржава раније изречену ову врсту казне, 

може му се изрећи јединствена казна у трајању дуже од 2 

године али највише 3 године. 

Казна забране играња или вршења дужности на 

одређено вријеме, не може бити мања од једног мјесеца нити 

већа од двије године, а изриче се на пуне мјесеце и године. 
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Члан 19. 

 

Казна доживотне дисквалификације изриче се за пре-

кршај учињен под особито тешким околностима, када је учи-

нилац при његовом извршењу испољио нарочиту безобзи-

рност, одлучност и упорност или је изазвао нарочито тешке 

последице, као и у случају поврата. 

 

Члан 20. 

 

Забрана играња утакмица на одређеном подручју и 

забрана играња без публике не може бити већа од 6 утак-

мица. 

Пропозицијама такмичења одређује се удаљеност на 

којој се могу играти утакмице у случају изрицања казне 

забране играња на одређеном подручју. 

 

Члан 21. 

 

Казна одузимања бодова не може бити већа од шест 

бодова. 

Клуб кажњен одузимањем бодова губи бодове које је 

освојио до изрицања казне, а ако није освојио бодове да би се 

казна могла примјенити, бодови ће се одузети од оних које 

клуб освоји до краја такмичарске сезоне.   

 Ако ни до тада није освојио довољан број бодова, 

остатак ће му се одузети од бодова освојених у наредној 

такмичарској години, без обзира да ли је промијенио степен 

такмичења. 
 

Члан 22. 

 

Казна забране наступања не може бити већа од 8 ута-

кмица за првенствене утакмице односно не може бити дужа 

од 2 године дана за куп утакмице или утакмице у инос-

транству. 
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Члан 23. 

 

Казна враћања у нижи степен такмичења је најтежа 

дисциплинска  казна. 

Ако је такмичење у току, кажњени клуб даном пра-

воснажности одлуке престаје са такмичењем и такмичење 

наставља у нижем степену такмичења у следећој сезони. 

 

Члан 24. 

 

Уколико је играч са двојном регистрацијом кажњен 

забраном играња на одређеном броју утакмица, казну мора 

издржати у оба степена такмичења у којима наступају екипе 

његовог матичног клуба и клуба за који има двојну лиценцу. 

 

 

 

4.  ОДМЈЕРАВАЊЕ  КАЗНЕ 

 

 

Члан 25. 

 

Приликом одмјеравања казне узимају се у обзир све 

околности које утичу да казна буде мања или већа, а наро-

чито: 

 

- тежина учињеног прекршаја и његове последице, 

- степен одговорности учиниоца, 

- побуде из којих је учињен, 

- околности под којима је учињен, 

- моралне особине учиниоца и 

- држање послије учињеног прекршаја. 
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Члан 26. 

 

У случају када постоје такве олакшавајуће околности 

које указују да се и блажом казном може постићи сврха 

кажњавања, може се изрећи казна испод границе предвиђене 

овим правилником. 

Ублажавање казне врши се тако, што се казна из члана 

13. под А тачка 2, 3 и 4 и под Б тачка 2, 3, 4 и 5 умањују 

највише до половине рачунајући од минимума казне 

предвиђене за тај прекршај. 

Олакшавајуће околности постоје увијек када је учини-

лац прије учињеног прекршаја био примјерног спортског 

понашања или на то указује његов стаж, углед или учешће у 

репрезентацији. 

Признање учиниоца је увијек олакшавајућа околност.  

У случају изрицања казне према играчима млађих 

категорија, може се изрећи блажа казна. 

 

Члан 27. 

 

Отежавајуће околности постоје ако је прекршај 

учињен у поврату, када постоје особито тешке последице или 

друге околности због којих је прекршај добио тежи облик. 

Учинилац је у поврату ако је раније био кажњаван за 

учињени прекршај, а није протекло више од годину дана 

рачунајући од дана издржане казне. 

 

28. 

 

Када се одмјерава казна за више прекршаја о којима се 

истовремено одлучује, најприје се утврђује казна за сваки 

прекршај посебно а потом се доноси одлука о јединственој 

казни и то према следећем: 

- ако је за прекршај утврђена казна доживотне дисква-

лификације, изриче се само та казна; 
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- више казни временске забране играња или вршења 

дужности или казне забране играња или вршења дужности на 

одређеном броју утакмица, спаја се у једну казну која мора 

бити мања од збира изречених казни; 

- ако је за један прекршај изречена казна временске 

забране играња или вршења дужности, а за други забрана 

играња или вршења дужности на одређеном броју утакмица, 

тада се изриче јединствена казна временске забране играња 

или вршења дужности; 

- када је за један прекршај изречена новчана казна, а за 

други било која казна осим доживотне дисквалификације, 

тада се изричу обе казне; 

- ако је изречено више новчаних казни, јединствена 

казна не може бити већа од збира новчаних казни. 

 

Члан 29. 

 

 Приликом изрицања временске казне забране играња 

или вршења дужности и новчане казне, извршење изречене 

казне може се одложити за вријеме које не може бити краће 

од 6 мјесеци, нити дуже од 1 године, с тим да се изречена 

казна неће извршити ако учинилац у томе року не учини нови 

прекршај. 

 

 

5.  ЗАСТАРЈЕЛОСТ 

 

Члан 30. 

 

Покретање дисциплинског поступка застарјева у року 

од 6 мјесеци рачунајући од дана извршења прекршаја, однос-

но у року од 3 мјесеца од дана сазнања за учињени прекршај. 

Апсолутна застарјелост покретања поступка наступа у 

року од једне године, рачунајући од дана извршења пре-

кршаја. 
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6.  ПОСЕБНИ  ДИО 

 

Члан 31. 

 

Ко се неспортски понаша према играчу противничког 

или свога тима, службеним лицима и гледаоцима за вријеме 

игре, послије игре, на терену или ван њега а у вези са руко-

метним спортом: 

 

*   казниће се опоменом или забраном играња односно врше-

ња дужности до 3 мјесеца или забраном играња односно 

вршења дужности до 4 утакмице. 
 

Под неспортским понашањем подразумијева се: 

псовање, непристојни гестови, приговарање, пркошење 

судијским одлукама и одлукама службених лица, као и 

изазивање играча противничког или свога тима, службених 

лица и гледалаца ријечима, покретима и гестовима, као и све 

оне радње које могу штетити угледу рукометног спорта. 

 

Члан 32. 

 

Играч који је због грубе игре искључен – дисквалифи-

кован: 

 

*   казниће се забраном играња до 2 мјесеца или забраном 

играња од најмање једне утакмице. 
 

  Под грубом игром подразумијева се супротно прави-

лима игре на груб начин долажење у додир са противничким 

играчем, саплитањем са леђа, неизбјегавање повреде проти-

вника. 

 

Члан 33. 

 

*    Играч који удари свог или противничког играча, казниће 

се забраном играња од најмање 4 утакмице. 
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 За прекршај из предходног става у тежем и поновље-

ном случају: 
 

*   казниће се забраном играња од 4 мјесеца до годину дана. 
 

*   За покушај ће се казнити. 

 

Члан34. 

 

Играч који на терену или ван терена у вези са руко-

метним спортом физички нападне службена лица: 
 

*   казниће се забраном играња од најмање 6 мјесеци. 
 

 За прекршај из предходног става у тежем и поновље-

ном случају: 
 

*   казниће се забраном играња од најмање годину дана. 

 

*   За покушај ће се казнити. 

 

Члан 35. 

 

Играч који за вријеме игре или тек по завршеној игри 

физички нападне гледаоце: 
 

*   казниће се забраном играња до годину дана. 
 

*   За покушај ће се казнити. 

 
Члан 36. 

 

Играч који у прелазном року потпише Уговор за 2 или 

више клубова: 
 

*   казниће се забраном играња до годину дана. 
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Члан 37. 

 

Службено лице – рукометни радник који физички 

нападне играча или службено лице на утакмици: 
 

*   казниће се забраном вршења дужности од најмање једне 

године дана. 
 

За прекршај из предходног става у тежем или поно-

вљеном случају: 

 

*   казниће се забраном вршења дужности од 2 године или 

доживотном дисквалификацијом. 
 

*   За покушај ће се казнити. 

 

Члан 38. 

 

Клуб који не организује утакмицу у складу са пропи-

сима, или не испуни неку од обавеза из Пропозиција такми-

чења или општег акта о организацији такмичења односно 

упутства у вези са организацијом такмичења: 
 

*   казниће се опоменом или новчаном казном. 

 

Члан 39. 
 

Клуб – организатор утакмице на чијем терену, било да 

је власник или корисник терена, у вези са утакмицом прије,  у 

току или послије утакмице дође до нереда, а утврди се да 

није предузео мјере да их спријечи или да их није предузео у 

довољној мјери, као и гостујући клуб чији навијачи проузро-

кују или учествују у нереду: 
 

*   казниће ће се у лакшем случају новчаном казном. 
 

За прекршај из предходног става у тежем или поно-

вљеном случају: 
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*   казниће се забраном играња утакмица на одређеном под-

ручју или забраном играња утакмица без присуства публике 

и новчаном казном. 
 

Тежим прекршајем у смислу предходног става сматра се: 
 

Физички напад гледалаца на учеснике игре (на играче и слу-

жбена лица) већи нереди гледалаца на или око терена одно-

сно изван дворане или игралишта, прије, за вријеме и послије 

утакмице. 
 

Члан 40. 
 

Играч или службено лице, чијом се кривицом утакми-

ца прекине па није настављена: 
 

*   казниће се забраном играња односно вршења дужности од 

3 мјесеца до годину дана. 
 

Члан 41. 
 

 Ако се екипа на терену тако понашала да се утакмица 

услед изгреда морала прекинути, 
 

*   казниће се одузимањем једног бода. 

 

Члан 42. 
 

 Екипа која неоправдано напусти терен за игру или на 

позив судија да одбије наставити прекинуту утакмицу, па 

због тога утакмица буде регистрована службеним резултатом: 
 

*   казниће се одузимањем једног бода. 
 

 Играч или слижбено лице екипе, који је наговорио 

извршење прекршаја из предходног става: 
 

*   казниће се забраном играња односно вршења дужности од 

најмање 6 мјесеци. 
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Члан 43. 

 

 Клуб који неоправдано не наступи на првенственој  

утакмици: 
 

*   казниће се одузимањем до 3 бода и новчаном казном. 
 

Клуб који неоправдано не наступи на утакмици у куп 

такмичењу: 
 

*   казниће се забраном играња у купу једну сезону и новча-

ном казном. 
 

 Клуб који неоправдано одустане од такмичења млађих 

категорија, или напусти већ започето такмичење: 
 

*   казниће се новчаном казном. 
 

Клуб који неоправдано одустане од такмичења: 
 

*   казниће се одузимањем до 3 бода и новчаном казном. 
 

Казна из предходног става примјенит ће се у првом 

наредном првенственом такмичењу. 

 

Члан 44. 

 

Играч који наступи на јавној утакмици за други клуб 

без одобрења матичног клуба: 
 

*   казнит ће се забраном играња од 3 мјесеца до 1 годину. 
 

Играч који наступи на јавној утакмици прије него што 

је стекао право играња или ако се налази под суспензијом 

или казном: 
 

*   казнит ће се забраном играња од 3 мјесеца до 1 годину. 
 

Клуб који је омогућио прекршај из става 1 и 2 овог члана: 
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*   казниће се новчаном казном, а за прекршај из става 2 ако 

је учињен на првенственој или куп утакмици и одузимањем 

до 3 бода. 
 

Члан 45. 

 

 Клуб који наступи на јавној приредби а налази се под 

суспензијом или казном: 
 

*   казниће се одузимањем  до 3 бода и новчаном казном. 
 

 Клуб који наступи на првенственој или куп утакмици 

са неправилно регистрованим или лиценцираним играчем: 
 

*   казнит ће се одузимањем  до 3 бода, новчаном казном и 

утакмица ће се регистровати службеним резултатом у корист 

противника. 

 

Члан 46. 

 

Играч који неоправдано не наступи за свој клуб на 

утакмици за коју је одређен да игра, или не дође на припреме, 

или их неоправдано напусти: 
 

*   казнит ће се забраном играња до 6 мјесеци. 

 

Члан 47. 
 

Играч који условљава играње новчаном или другим 

материјалним примањима изван уговорених оквира: 
 

*   казнит ће се забраном играња до 6 мјесеци. 

 

Члан 48. 
 

Играч који неоправдано не дође на припреме, тренинг 

или утакмицу рукометних репрезентација Републике Српске, 

града или регије или их неоправдано напусти: 
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*   казнит ће се забраном играња до 6 мјесеци. 
 

Одговорно лице у клубу које наговара играча да учини 

прекршај из предходног става или онемогући играча да дође 

на припреме, тренинг или утакмицу репрезентације: 
 

*   казнит ће се забраном вршења дужности до 1 годину. 
 

Клуб који онемогући играчу да дође на припреме, 

тренинге или утакмице репрезентације: 
 

*   казнит ће се новчаном казном. 

 

Члан 49. 

 

Играч који у намјери да противничкој екипи омогући 

повољан исход утакмице и не игра по својем најбољем знању 

или се не залаже па због тога његова екипа оствари 

неповољан резултатски исход утакмице: 
 

*   казнит ће се забраном играња до 6 мјесеци. 
 

*   за покушај ће се казнити. 

 

Члан 50. 

 

Клубови који се унапријед договарају о исходу утак-

мице или договоре њен исход: 
 

*   казниће се одузимањем  до 3 бода, новчаном казном, или 

враћањем у нижи ранг такмичења. 
 

Одговорна лица која су учествовала у прекршају из 

предходног става, као и службена лица на тој утакмици која 

су знала или могла знати да је исход договорен: 
 

*   казниће се забраном вршења дужности од најмање једне 

године или доживотном дисквалификацијом. 
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*   за покушај ће се казнити. 

 

Члан 51. 

 

Играч, рукометни радник или клуб, који вријеђа, 

клевета или шири неистине о свом или противничком играчу, 

рукометном раднику било ког клуба или рукометног руково-

дства,  
 

*   казнит ће се забраном играња односно вршења дужности 

до годину дана. 
 

Играч, рукометни радник или клуб, који вријеђа, 

клевета или шири неистине, блати рад чланова Савеза и даје 

лажне информације, посебно средствима информисања: 

 

*   казнит ће се забраном играња односно вршења дужности 

до 2 године или доживотном дисквалификацијом. 

 

Члан 52. 

 

Играч који у вези са регистрацијом пружи лажне, 

нетачне или непотпуне податке од значаја за регистрацију и 

право наступа, који се истовремено региструје за други клуб, 

или који на било који начин, обмане свој или неки други 

клуб, који преправи или неовлаштено уноси нетачне податке 

у документа на основу којих се врши регистрација и утврђује 

право наступа: 
 

*   казниће се забраном играња до годину дана. 
 

Одговорно лице у клубу или органу, које омогући или 

врши регистрацију или са чијим се знањем учини прекршај 

из предходног става: 
 

*   казниће се забраном вршења дужности до двије године. 

 



 20 

 Клуб са чијим се знањем изврши прекршај из става 1 

овог члана: 
 

*   казниће се одузимањем  до 3 бода и новчаном казном. 
 

*   за покушај ће се казнити.  

 

Члан 53. 

 

Играч или рукометни радник у намјери да надлежном 

органу отежа утврђивање материјалне истине, да нетачне или 

тражене податке или их не достави уопште: 
 

*  казнит ће се најмање до 6 мјесеци забране играња или 

вршења дужности. 
 

 За прекршај из предходног става у тежем или поно-

вљеном случају: 
 

*   казнит ће се забраном играња или вршењем дужности од 6 

мјесеци до двије године. 
 

Клуб који учини прекршај из става 1 овога члана: 
 

*   казниће се опоменом и новчаном казном. 
 

За прекршај из предходног става у тежем или поно-

вљеном случају: 
 

*   казниће се одузимањем до 3 бода. 

 

Члан 54. 

 

Рукометни радник који као члан рукометног органа, 

несавјесним обављањем послова омогући себи или другом 

неку материјалну или новчану корист, 
 

*   казниће се забраном вршења функција у рукомету од нај-

мање 6 мјесеци. 
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 За прекршај из предходног става на тежем или поно-

вљеном случају: 
 

*   казниће се доживотном дисквалификацијом. 
 

*   за покушај ће се казнити. 

 

Члан 55. 

 

Клуб који не извршава обавезе из аката РС РС те 

одлуке и упутства органа РС РС: 
 

*   казниће се новчаном казном. 
 

За прекршај из предходног става у тежем или поно-

вљеном случају: 
 

*   казниће се одузимањем до 3 бода и новчаном казном. 
 

Чланови органа рукометне организације који учине 

прекршај из става 1 овога члана: 
 

*   казниће се забраном вршења дужности најмање 3 мјесеца. 
 

За прекршај из предходног става у тежем или поно-

вљеном случају: 

 

*  казниће се забраном вршења дужности најмање годину 

дана или доживотном дисквалификацијом. 

 

Члан 56. 

 

Клуб чији играчи и одговорна лица својим држањем у 

иностранству на утакмицама или ван истих, штете угледу 

нашег Савеза и државе: 
 

*   казниће се забраном наступања у иностранству најмање 

годину дана. 
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 Играчи и одговорна лица из клуба који учине прекр-

шај из предходног става: 
 

*   казниће се забраном играња односно вршења дужности до 

годину дана. 

 

Члан 57. 

 

Судија који у одређено вријеме не дође да суди утак-

мицу за коју је делегиран или уопште не дође, а то не може 

да оправда, те судија који није благовремено отказао суђење 

утакмице, као и судија који откаже утакмицу, а разлози отка-

за нису у складу са прописаним те судија који битно наруши 

Судијски кодекс: 
 

*   казниће се забраном суђења од 1 до 6 мјесеци и новчаном 

казном. 
 

           За прекршај из предходног става у поновљеном случају: 
 

*   казниће се забраном суђења од најмање једне године. 
 

 За прекршај из става 1 и 2 овога члана: 
 

*   казниће се истом казном и службена лица на утакмицама. 

 

Члан 58. 

 

            Судија који прекине утакмицу супротно актима руко-

метне организације: 
 

*   казниће се забраном суђења од 3 мјесеца до годину дана и 

новчаном казном. 
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Члан 59. 

 
Судија који приликом суђења учини повреду Правила 

рукометне игре или покаже њихово недовољно познавање, 

као и непознавање других прописа рукометне организације у 

вези са одигравањем утакмице: 

 

*   казниће се забраном суђења од једног до 6 мјесеци и нов-

чаном казном. 
 

          За прекршај из предходног става у поновљеном случају: 

 

*   казниће се забраном суђења од најмање 6 мјесеци и новча-

ном казном. 

 
Члан 60. 

 
Судија који суди утакмицу а налази се под казном или 

суспензијом: 

 

*   казниће се забраном суђења од 6 мјесеци до 1 годину. 

 
Члан 61. 

 
 Службено лице на утакмици које благовремено не дос-

тави извјештај са утакмице (записник и контролу) и не јави 

одговорном лицу резултат утакмице одмах по завршетку исте 

из мјеста одигравања или не обави своју дужност у складу са 

Пропозицијама такмичења: 
 

*   казниће се од 1 до 6 мјесеци забране вршења дужности. 
 

За прекршај из предходног става у поновљеном случају: 
 

* казниће се забраном вршења дужности.од најмање 6 мјесеци. 
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Члан 62. 

 
Судија или службено лице на утакмици које наплати 

већу таксу и путне трошкове од прописаних као и трошкове 

на које није имао право: 
 

*   казниће се забраном вршења дужности од 6 мјесеци до је-

дну годину. 
 

За прекршај из предходног става или у поновљеном 

случају: 

 

*   казниће се забраном вршења дужности од најмање 1 годи-

ну или доживотном дисквалификацијом. 
 

*   за покушај ће се казнити. 

 
Члан 63. 

 
Судија или службено лице на утакмици, које прими 

новац или друге материјалне погодности ради омогућавања 

повољног исхода утакмице за једног од противника: 
 

*   казниће се забраном суђења односно вршења дужности од 

2 године или доживотном дисквалификацијом. 
 

Ако је лице, које је дало новац или друге материјалне 

погодности ради чињења прекршаја из предходног става члан 

рукометне организације: 
 

*   казниће се истом казном као у ставу 1 овог члана 
 

*   за покушај ће се казнити. 
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Члан 64. 
 

Ако члан рукометне организације или одговорно лице 

захтијева од других чланова, клубова или органа новац или 

другу материјалну погодност, да нешто учини и не учини, 

што је иначе дужан учинити: 
 

*   казниће се забраном вршења свих функција у рукометном 

спорту 2 године или доживотном дисквалификацијом. 
 

За прекршај из предходног става осим за казну одгово-

рном лицу: 
 

*   казниће се клуб новчаном казном и одузимањем бодова. 

 

 

7.  ПРОЦЕСНЕ  ОДРЕДБЕ 

 

7.1   Дисциплински органи 

 

Члан 65. 

 

 За вођење дисциплинског поступка и изрицање казни 

надлежни су: 

 

1. Органи одређени Статутом или Дисциплинским пра-

вилником клуба у првом, а извршни орган клуба или посебна 

комисија у другом степену – за прекршаје у оквиру клуба. 
 

2. Првостепени орган за спровођење такмичења у првом 

а извршни орган Удружења клубова или орган одређен од 

стране извршног органа Удружења клубова у другом, за све 

прекршаје на или у вези са првенственим такмичењима. 
 

3. Првостепени орган за спровођење такмичења у првом 

а комисија за прописе и жалбе УО РС РС у другом степену за 

прекршаје на или у вези са такмичењем завршног дијела Куп 

такмичења и завршнице такмичења у млађим категоријама. 
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4. Дисциплинска комисија УО РС РС у првом, а коми-

сија за прописе и жалбе УО РС РС у другом степену, за све 

остале прекршаје утврђене овим Правилником те Статутом и 

другим правилницима и актима РС РС. 
 

5. Дисциплинска комисија или Дисциплински судија 

Удружења судија РС РС у првом а Комисија за прописе и 

жалбе УО РС РС у другом степену, за све остале прекршаје 

судија, делегата и контролора утврђене овим Правилником те 

Статутом и другим правилницима и актима РС РС и Стату-

том и другим правилницимаи и актима УРС РС. 
 

6. Дисциплинска комисија или Дисциплински судија у 

првом а Комисија за прописе и жалбе УО Регионалног руко-

метног савеза, односно општинског или градског савеза у 

другом степену, за све прекршаје у регионалном односно 

општинском или градском такмичењу, те за прекршаје утвр-

ђене правилницима и актима дотичног савеза, као и за 

прекршаје учињене у иностранству од стране клубова и 

чланова клубова, који се такмиче у регионалном, 

општинском или градском степену такмичења. 

 

Члан 66. 

 

 Одлуке донешене у дисциплинском поступку од стра-

не органа из члана 65 овог правилника, дјелују у оквиру ције-

лог РС РС. 

 

Члан 67. 

 

 Дисциплински органи воде евиденцију о изреченим 

казнама, и на одговарајући начин обавијештавају учиниоце 

прекршаја, друге органе и организације о изреченим казнама. 
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7.2  Покретање и ток поступка 

 

Члан 68. 

 

 Дисциплински поступак покреће се на основу: 
 

1. извјештаја – изјаве судије или делегата-контролора; 

2. пријаве клуба, органа и тијела РС РС, Удружења клу-

бова, Удружења тренера и Удружења судија; 

3. пријаве одговорног лица, органа или тијела утврђених 

у другим актима; 

4. писмене пријаве члана РС РС; 

5. по службеној дужности када дисциплински орган 

сазна за дисциплински прекршај 

 

Члан 69. 

 

 Пријава се подноси надлежном дисциплинском органу 

који одлучује о покретању поступка. 

 Ако дисциплински орган утврди да није надлежан за 

пријављени дисциплински прекршај, пријаву ће доставити 

надлежном дисциплинском органу. 

 

Члан 70. 

 

 У дисциплинском поступку саслушање учиниоца пр-

екршаја, свједока или вјештака врше дисциплински органи, 

овлаштена службена лица РС РС и замољени органи и 

организације. 

 У случају да пријава за дисциплински прекршај буде 

уписана у записник са утакмице, службено лице-делегат, ду-

жно је саслушати пријављеног, узимањем писмене изјаве, а 

ако из објективних разлога није у могућности то учинити, 

клуб је дужан да његову изјаву достави у року од 48 часова, 

надлежном дисциплинском органу. 
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Члан 71. 

 

 Ако се учинилац прекршаја не одазове на саслушање 

или не достави писмену изјаву, сматраће се да је саслушан и 

одлука ће се донијети на основу расположивог материјала. 

 

Члан 72. 

 

 Учинилац дисциплинског прекршаја има право да тра-

жи да буде позван о своме трошку на сједницу дисципли-

нског органа и у првом и у другом степену. 

 

Члан 73. 

 

 Дисциплински поступак мора бити хитан и еконо-

мичан. 

 

Члан 74. 

 

 Ако су дисциплинским поступком проузроковани тро-

шкови, надлежни дисциплински орган ће утврдити висину 

трошкова и ко је дужан да сноси трошкове. 

 Трошкови дисциплинског поступка и у првом и у 

другом степену, као и у поступку по ванредним правним 

лијековима, падају на учиниоца прекршаја, уколико буде 

проглашен одговорним за учињени прекршај. 

 

 

7.3  Суспензија 

 

Члан 75. 

 

 Суспензија може бити: 

 

1. аутоматска и 

2. на основу одлуке дисциплинског органа. 
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Члан 76. 

 

 Аутоматска суспензија наступа када играч буде: 

 

- дисквалификован на јавној утакмици, осим на утакмици 

које се играју у организацији ЕХФ-а и ИХФ-а за која искљу-

чења важе прописи тих организација. 

  Не сматра се искључењем – дисквалификација након 

трећег искључења на 2 минута. 

  Аутоматска суспензија настала дисквалификацијом на 

пријатељској утакмици, аутоматски престаје даном предаје 

изјаве играча, надлежном дисциплинском органу или овла-

штеном лицу.  

  Аутоматска суспензија настала дисквалификацијом на 

првенственој или куп утакмици траје у складу са одредбама 

овог правилника . 

 

Члан 77. 

 

 Аутоматска суспензија траје до мјесец дана а одлуком 

дисциплинског органа. У случају да у том року дисципли-

нски поступак није могао бити окончан, може се продужити 

за још један мјесец дана. 

 Дисциплински орган може донијети одлуку о скидању 

аутоматске суспензије. 

 На турнирским такмичењима, одлуку о скидању ауто-

матске суспензије може донијети такмичарска комисија. 

 

Члан 78. 

 

 Ако клуб, играч, службено лице у остављеном пропи-

саном року, општем акту или одлуци надлежног органа не 

исплати одређену новчану казну или обавезу према играчу, 

клубу, тренеру, рукометном савезу, удружењу клубова, сус-

пендоваће се на основу одлуке надлежног органа и против 

њега се покреће дисциплински поступак. 
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 Суспензије почиње тећи од дана истека остављеног 

рока за исплату новчане казне или обавезе, а скида се: 
 

1. Одлуком надлежног дисциплинског органа, када се утвр-

ди да је престао разлог суспензије. 
 

2. аутоматски послије извршене уплате пуног износа новча-

не казне или обавезе, ако је одлуком којом је суспензија одре-

ђена тако наведено. 

 

Члан 79. 

 

 Дисциплински орган може учиниоцу прекршаја изре-

ћи суспензију у сваком случају када је покренуо дисципли-

нски поступак а за учињени прекршај је предвиђена тежа 

казна. 

 Суспензија из предходног става почиње тећи даном 

пријема одлуке-саопштења и може трајати до мјесец дана а у 

сложенијим случајевима до два мјесеца. 

 

Члан 80. 

 

 Вријеме проведено под суспензијом рачуна се у казну. 

 

Члан 81. 

 

 Изузетно од одредбе члана 77 и 79 овог правилника, у 

случају да је од надлежног органа покренут кривични или 

административни поступак, суспензија може трајати дуже од 

два мјесеца, а најдуже до окончања поступка. 
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7.4  Одлуке дисциплинског органа 

 

Члан 82. 

 

 За пуноважно одлучивање на сједници дисциплинског 

органа мора присуствовати више од половине чланова органа. 

 Одлуке се доносе већином гласова укупног броја 

чланова органа. 

 

Члан 83. 

 

 Дисциплинска казна и суспензија која се изрекне у 

вези са прекршајима учињеним на такмичењима, објављује се 

у службеном билтену такмичарских органа. 

 У свим осталим случајевима одлука о казни сачињава 

се као посебан отправак и мора садржати: 

 

- увод; 

- изреку (диспозитив); 

- образложење и 

- поуку о правном лијеку. 
  

 У службеним билтенима такмичарског органа и у по-

себној одлуци назначава се учинилац дисциплинског прекр-

шаја, опис и врста повреде, основ за изрицање казне, врста и 

висина казне, од када казна тече и поука о правном лијеку. 

 Посебни отправак одлуке о казни садржи и назив и 

састав дисциплинског органа, правни основ за надлежност, 

мјесто и вријеме доношења одлуке, основ за покретање пос-

тупка, анализу проведених доказа, отежавајуће и олакшава-

јуће околности. 

 

Члан 84. 

 

 Одлуке дисциплинских органа достављају се лично 

или препорученом пошиљком. 



 32 

 Када се одлука о казни објављује у билтену такмичар-

ског органа, достава билтена врши се преко клуба учинио-

цима прекршаја. 

 У случају хитности казна се саопштава телеграмом на 

адресу клуба, чији је тим или играч кажњен. 

 

 

 

 

7.5  Жалбени  поступак 

 

Члан 85. 

 

 Против одлуке у првом степену може се поднијети 

жалба у року од 8 дана, рачунајући од дана пријема исте. 

 Пропозицијама такмичења односно одлуком надле-

жног органа, може се прописати да се за жалбу плаћа такса 

или полаже аконтација на име трошкова жалбеног поступка. 

 Жалба се предаје писмено дисциплинском органу 

првог степена, који је дужан у року од 3 дана жалбу доста-

вити другостепеном органу. 

 Као вријеме предаје жалбе узима се вријеме када је 

жалба непосредно предата или када је предата на пошту 

препорученом пошиљком. 

 

Члан 86. 

 

  Жалбу могу поднијети: 

 

1. кажњени; 

2. подносилац извјештаја или пријаве; 

3. клуб чији је играч или одговорно лице кажњено; 

4. орган чији је члан кажњен. 
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Члан 87. 

 

 Изузетно од одредбе члана 86. Овога правилника, на 

одлуку надлежног првостепеног органа у завршници купа 

или доигравању, жалба се подноси у року од 24 часа од 

времена сопштења одлуке. 

 Другостепени орган је жалбу из предходног става 

дужан ријешити у року од 48 часова. 

 

Члан 88. 

 

 Жалба на одлуку о казни из члана 13 под А. тачка 3, 4 

и 5 и под Б. тачка 3, 4 и 5 не задржава извршење казне, као и 

жалба на одлуку о суспензији. 

 

Члан 89. 

 

 Првостепени орган ако утврди да је жалба небла-

говремена, неоснована, изјављена од неовлаштеног лица или 

да на жалбу није уплаћена прописана такса односно аконта- 

ција, жалбу ће рјешењем одбацити. 

 На рјешење из предходног става, може се уложити 

жалба другостепеном органу у року од 8 дана. 

 

Члан 90. 

 

 Рјешавајући по жалби другостепени орган може: 
 

1. жалбу одбити и првостепену одлуку потврдити; 

2. жалбу уважити и првостепену одлуку укинути и 

предмет вратити првостепеном органу на поновно одлучи-

вање. 

3. Жалбу уважити и првостепену одлуку преиначити. 
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Члан 91. 

 

 Ако је жалба изјављена само у корист кажњеног, у 

даљем поступку против њега се не може изрећи тежа казна. 

 

Члан 92. 

 

 Одлука другостепеног органа је коначна. 

 

 

7.6 Ванредни правни лијекови 

 

Члан 93. 

 

 Ванредни правни лијекови против коначне одлуке су: 

 

1. предлог за понављање поступка, 

2. захтијев за заштиту правилника, 

3. ванредно ублажавање казне. 

 

Члан 94. 

 

 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 а који рани-

је нису били познати. 

 

Члан 95. 

 

 Предлог за понављање поступка подноси се органу 

који је донио првостепену одлуку у року од 30 дана од дана 

сазнања за лажне доказе или изјаве односно нове чињенице и 

нове доказе, а најкасније у року од једне године од дана 

коначности одлуке. 
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Члан 96. 

 

 Орган који је донио првостепену одлуку може прије-

длог рјешењем одбацити као неблаговремен или недопуштен 

или одбити као неоснован 

 Ако орган који је донио првостепену одлуку прије-

длог уважи, спровешће се нови поступак и донијети нову 

првостепену одлуку.  

            На рјешење из става 1 овог члана није дозвољена жалба. 

 

Члан 97. 

 

 Против одлуке донешене у дисциплинском поступку 

може се подићи захтијев за заштиту правилника у року од 30 

дана од дана истека рока за жалбу, против првостепене 

одлуке односно од дана пријема коначне одлуке. 

 

Члан 98. 

 

 Захтјев за заштиту Правилника може се подићи: 

 

1. ако је дисциплински орган био непрописно састављен 

или ако је у доношењу одлуке учествовао члан који 

није могао одлучивати; 

2. због погрешне примјене материјалних одредаба овог 

правилника или других аката који садрже одредбе о 

дисциплинској одговорности. 

 

Члан 99. 

 

 Захтијев за заштиту Правилника може подићи предс-

једник Управног одбора регионалног савеза за: 

- одлуке донешене у смислу члана 65. Тачка 1 и 2. – ако је 

одлука донешена за дисциплинске прекршаје учињене у 

оквиру редовног првостепеног такмичења регионалног и ни-

жег ранга. 
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- за одлуке донешене у смислу члана 65. тачка 6 за одлуке 

донешене за дисциплинске прекршаје у такмичењу за куп 

Републике Српске на подручју регије. 

 За све остале одлуке донешене у смислу члана 65, 

захтјев за заштиту Правилника, може подићи Предсједник 

Управног одбора РС РС. 
 

Члан 100. 

 

 О захтјеву за заштиту Правилника подигнутом у 

смислу члана 99. став 1. одлучује Управни одбор Региона-

лног савеза а о захтјеву из става 2 одлучује Управни одбор 

РС РС. 
 

Члан 101. 

 

 Предсједник Управног одбора регионалног савеза, 

односно Предсједник Управног одбора РС РС, уколико нађе 

да нема основа за подизање захтјева за заштиту Правилника, 

обавијестиће о томе подносиоца и Управни одбор, а уколико 

одлучи да подигне захтјев за заштиту Правилника, доставиће 

га на одлучивање. 

 Управни одбор Регионалног савеза и Управни одбор 

РС РС, може захтјев одбити као неоснован или га уважити. 

 Уколико надлежни Управни одбор нађе да је захтјев 

основан, може донијети одлуку о дисциплинском прекршају, 

а може предмет вратити првостепеном или другостепеном 

органу на одлучивање. 

 

Члан 102. 

 

 Када постоје несумњиви докази да је изречена казна 

остварила своју васпитну и спортско-етичку сврху, Управни 

одбор може на молбу учиниоца прекршаја, донијети одлуку 

од ублажавања казне или ослобађања даљег издржавања 

казне. 
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 Захтјев се не може поднијети прије него што протекне 

половина казне. 

 

8.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 103. 

 

 Дисциплински поступак започет прије ступања на 

снагу овог Правилника, завршиће се по одредбама предхо-

дног правилника, уколико је то за учиниоца прекршаја пово-

љније. 

 

Члан 104. 

 

 Аутентично тумачење одредаба овог правилника даје 

Управни одбор РС РС. 

 

Члан 105. 

 

 Пропозицијама такмичења не могу се прописивати 

прекршаји који нису предвиђени овим правилником, а нити 

блаже и теже казне од утврђених овим правилником. 

 

Члан 106. 

 

 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења то 

јест од 21.07.2001 године. 

 

 

Предсједник Скупштине РС РС 

 

           Предраг Глухаковић 

 


