
На основу члана 97. Статута Рагби савеза Србије, Управни одбор Рагби савеза Србије, на 

седници одржаној 04.05.2015. године, донео је  

  

  

 ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ  
  

 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
  

Члан 1. 

Овим Дисциплинским правилником (у даљем тексту : Правилник), Рагби савеза Србије  

 ( у даљем тексту: Савез), утврђују се:  

 • поступак 

 • врсте прекршаја,  

 • дисциплинске мере  

 • начин вођења евиденције изречених мера  

 • начин накнаде штете,  

 • и друга питања у вези са одговорношћу починиоца дисциплинског прекршаја  

  

Члан 2. 

Дисциплински прекршај се моше извршити на такмичењу и ван такмичења. 

Починиоци дисциплинског прекршаја ( у даљем тексту субјект прекршаја) су чланови  

Савеза (непосредни и посредни):   

 • Спортисти  

 • Тренери  

 • Медицински тим савеза или клуба (лекар, физиотерапеут, масер, водоноша и др.) 

 • Службена лица на такмичењу: делегат, записничар, спикер, чланови жирија, 

редари, хигијеничари, балгајник за исплату званичних лица, вођа пута  

 • Стручна и администартивна лица лица која ангажују клубови и савези  

 • Чланови органа, комисија и радних тела клубова и савеза  

 • Клубови, територијални савези  

Субјекти прекршаја одговорни су дисциплински за прекршај који је предвиђен законом и  

овим Правилником без обзира да ли је исти учињен са умишљајем или из нехата и да ли је  

учињен чињењем или не чињењем.  

 

Члан 2а. 

За санкционисање дисциплинских прекршаја на такмичењу задужен је Комесар за 

такмичење (КзТ) на основу Правилника о одигравању рагби утакмица (Правилник о 

систему такмичења), Пропозиција такмичња и препорука о кажњавању World Rugby/Rugby 

Europe, чије је превод на српски, саставни део овог Правилника. 

  

Члан 3. 

Одговорност субјекта прекршаја може се утврдити само за оне прекршаје који су у  

време њиховог извршења били као дисциплински прекршаји утврђени овим Правилником.  

  

 

 



Члан 4. 

Непознавање Статута, овог Правилника и осталих општих аката Савеза никога не  

оправдава и не ослобађа од одговорности.  

 

Члан 5. 

Казна се може изрећи само за преступе или прекршаје предвиђен овим Правилником. 

   

Члан 6. 

Субјект прекршаја који својом кривицом не испуњава своје обавезе или се не придржава 

одлука и прописаних мера Савеза, чини дисциплински прекршај у смислу овогПравилника. 

  

Члан 7. 

Код изрицања казне у обзир се узимају све околности које утичу на висину 

казне(отежавајуће или олакшавајуће), тежина прекршаја и његове последице, степен 

одговорности починиоца, намера и околности, начин на који је преступ или прекршај 

учињен, моралне особине и понашање прекршиоца пре и после учињеног прекршаја, као и 

чињеница да ли је против субјекта прекршаја, раније већ вођен дисциплински поступак и да 

ли је изречена нека казнена мера.  

  

Члан 8. 

Дисциплинска мера за учињен прекршај не може се изрећи без предходног позива за 

саслушање субјекта прекршаја или његове писане изјаве. 

 

За прекршаје на такмичењима, делегат утакмице дужан је да узме изјаву од званичних лица 

и учиниоца прекршаја, на прописаном обрасцу и да уз своју изјаву, достави Комесарау за 

такмичење у року од 24 сата, од учињеног прекршаја 

 

Дисциплинска мера се може изрећи и без саслушања, односно писане изјаве, ако се  

субјект прекршаја без оправданог разлога не одазове уредно упућеном позиву на 

саслушање, односно давању писане изјаве, или избегава да прими позив за саслушање.  

  

Уредно упућен позив подразумева да је субјекту прекршаја позив послат писменим  

Путем мејлом, као и телефонским путем. Уколико се упућује телефоном, телефонира се из 

канцеларије Савеза, читањем позива, о чему се сачињава записник, који потписује 

службено лице Савеза и оверачи записника, два лица, која су била присутна у својству 

сведока. 

 

Записник је у том случају саставни део позива, који се сматра урученим након завршеног  

телефонског разговора, а затим се исти шаље мејлом субјекту прекршиоца.  

 

У сва три случаја се сачињава службена забелешка да је субјект прекршаја позван, где  

се уписује место, датум и време позивања.  

  

Члан 9. 

Позив се субјекту прекршаја доставља у у року од 15 (петнаест) дана од доношења  

Одлуке о покретању дисциплинског поступка. 



  

Члан 10. 

Субјект прекршаја има рок од осам (8) дана од дана позива да се одазове на саслушање  

или достави писмену изјаву дисциплинском органу.  

У колико се субјект прекршаја не одазове или не достави писмену изјаву, Комисија ће 

изрећи казну без саслушања односно писане изјаве а на основу утврђених чињеница о 

учињеном дисциплинском преступу. 

  

Члан 11. 

Субјект прекршаја има право на одбрану у свим фазама поступка. 

  

  

 2. ДИСЦИПЛИНСКИ ОРГАНИ  
  

Члан 12. 

Дисциплински органи Савеза су:  

1. Дисциплинска Комисија Савеза ( у даљем тексту: Комисија)  

2. Комесар за такмичење (у даљем тексту КзТ) и Такмичарска комисија за 

прекршаје учињене на такмичењима 

 3. Управни одбор Савеза ( у даљем тексту: Управни одбор)  

  

  

Члан 13. 

Комисију чине Председник и два члана. 

Комисију, КзТ и Такмичарску комисију бира Управни одбор . 

На првој констутитивној седници чланови Комисије између себе бирају Председника  

комисије.  

  

 3. НАДЛЕЖНОСТ  
  

Члан 14..  

Комисија решава у првом степену по пријави за покретање дисциплинског поступка. 

КзТ решава у првом степену све прекршаје учињене на такмичењима. Другостепени орган 

за прекршаје на такмичењима је Такмичарска комисија.  

 

Члан 15. 

Управни одбор решава у другом степену по жалби субјекта прекршаја на одлукеКомисије, 

односно у трећем степену за прекршаје на такмичењима. 

Одлуке Управног одбора су коначне. 

  

  

 4. ДИСЦИПЛИНСКИ КАЗНЕ И ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ  
  

Члан 16. 

Комисија може изрећи након спроведеног поступка следеће мере, казне:  

  



 1. опомена,  

 2. суспензија,  

 3. забрана рада или вршења активности(наступа на утакмицама) у одређеном 

трајању,  

 4. искључење 

 5. новчана казна.  

 

Члан 17. 

У зависности од карактера и тежине учињеног, дисциплински прекршаји се сврставају у три 

групе:  

  

 1. Лакши дисциплински прекршаји  
Лакши дисциплински прекршаји су искључиво они који су учињени по први пут од старне 

субјекта прекршаја и то:   

 1. Неспортско понашање у мањој мери пре, за време и након завршетка такмичења,  

 2. Иступање у средствим јавног информисања које штети угледу и раду Савеза, а 

које је учињено нехотице,  

 3. Несавесно обављање функције у Савезу, које нема теже материјалне последице,  

 4. Закашњење на припреме репрезентације по први пут,  

 5. Немарно и неблаговремено извршавање репрезентативних обавеза,  

 6. Прављење сметње другом од стране субјекта прекршаја да наступа или 

присуствује припремама репрезентације.  

 

3. Тежи дисциплински прекршаји  
Тежи дисциплински прекршај је и сваки наведени лакши дисциплински прекршај који се 

понови, као и:  

 1. Вређање судија и званичних лица на такмичењу,  

 2. Вређање чланова органа Савеза, посебно на званичним седницама органа,  

 3. Изношење неистина и тиме нарушавање угледа Савеза и чланова органа Савеза,  

 4. Изношење неистинитих података уопште, у комуникацији са Савезом, у јавној  

 комуникацији као и у средствима јавног информисања који штете угледу Савеза и  

 рагби спорта,  

 5. Ометање организације и спровођења такмичења,  

 6. Неодазивање позиву дисциплинског органа, избегавање пријема истог, 

недостављање доказа, онемогућавање утврђивања истине на разне начине,  

 7. Нарушавање угледа Савеза или земље на домаћим и међународним такмичењима,  

 8. Напуштање припрема репрезентације без одобрења,  

 9. Давање лажних података или фалсификовање докумената,  

 10. Неодазивање члана Савеза позиву Дисциплинског органа да присуствује 

седници у Дисциплинском поступку у својству сведока, недостављање писмених изјава по  

захтеву Дисциплинског органа и несарадња чланова Савеза у било ком облику 

ионемогућавање рада Дисциплинског органа.  

  

 3. Тешки дисциплински прекршаји  
 Тешки дисциплински прекпршаји су:   

 1. Тежи дисциплински прекршаји који се након изречене дисциплинске мере наставе  



 чинити,  

 2. Изазивање нереда, туча или учешће у истом од стране субјект прекршаја,  

 3. Вређање судија и званичних лица на верској или националној основи,  

 4. Покушај остваривања и остваривање противправне имовинске користи на рачун  

 Савеза,  

 5. Учињено тешко кривично дело, санкционисано Кривичним закоником Републике  

 Србије,  

 6. Изазивање мржње или нетрпељивости која може да доведе до физичких сукоба  

 учесника,  

 7. Оштећење спортског објекта, пратеће опреме, уређаја и инсталација на спортском  

 објекту или објектима и реквизитима која су у функцији такмичења,  

 8. Уношење у спортски објекат алкохола или других опојних средстава од стране 

субјект прекршајаа за време одржавања такмичења,  

 9. Уношење у спортски објекат односно коришћење пиротехничких средстава 

односно других предмета и средстава којима може да се угрози безбедност учесника у  

спортској приредби или омета њен ток,  

 10. Наступање за други или инострани клуб без одобрења Савеза,  

 11. Одлазак на такмичење у иностранство без одобрења Савеза,  

 12. Коришћење допинга и разних недозвољених стимулативних средстава и 

навођење спортиста да их користе.  

  

  

 5. ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК  
  

Члан 18. 

Дисциплински поступак покреће се пријавом упућеној КзТ, Комисији или Комисија и КзТ 

може по службеној дужности покренути дисциплински поступак, уколико сматра да за то 

има основа. КзТ може покренути дисциплински поступак и на основу доста 

  

Уколико је поднета пријава и Комисија сматра да је пријава основана, Комисија доноси 

Одлуку о покретању дисциплинског поступка. 

  

Пријавом се истовремено или посебно може покренути и поступак за утврђивање 

материјалне одговорности неког субјект прекршаја. 

  

Члан 19. 

Пријава за покретање поступка мора да садржи:    

 - назив органа којем се пријава упућује,  

 - име и презиме појединца, односно назив субјект прекршаја и основни подаци о 

њему,  

 - време, место и начин извршења и опис дисциплинског прекршаја који је учињен,  

 - датум, име и презиме и потпис подносиоца пријаве за покретање поступка  

 Пријава се подноси Комисији односно КзТ-у преко канцеларије Савеза.  

 

Члан 20. 

Одлука о покретању дисциплинског поступка се доноси у што краћем року 



накониспитивања свих релевантних чињениц и она мора да садржи:  

 • назив и адресу органа који је донео одлуку,  

 • датум,  

 • име и презиме појединца, односно назив субјект прекршаја и основни подаци о 

њему,  

 • време, место и начин извршења и опис дисциплинског прекршаја који је учињен,  

 односно материјална штета која је начињена, уколико се зна колика је она,  

 • доказе (материјалне или прикупљене изјаве или чињенице), на основу којих је 

донета одлука,  

 • изреку одлуке и образложење,  

 • потпис чланова и председника Комисије односно КзТ-а. 

 

Члан 21. 

По окончању поступка Комисија односно КзТ,  доноси :   

 • Решење о изрицању казне или  

 • Решење о одбијању пријаве  

 

Члан 22. 

Комисија позива појединачно оптуженог субјекта прекршаја на салушање, као и евентуалне 

сведоке. 

Уколико сматра да је то неопходно за утврђивање истине, Комисија може одржати јавну 

расправу на акоју ће позвати сва лица за које сматра да могу допринети сазнавању истине. 

  

Члан 23. 

Позив за јавну расправу се упућује писменим путем и садржи следеће податке:  

 - назив дисциплинског органа,  

 - назив лица који се позива и у ком својству,  

 - опис дисциплинског прекршаја који се одређеном субјекту прекршај ставља на 

терет,  

 - место одржавања, дан и час почетка расправе и  

 - упозорење да ће се расправа одржати и ако се неки од учесника расправе не одазове 

и не присуствује.   

Против лица, члана Савеза, које се не одазове позиву и не достави Дисциплинском  

органу тражене информације чини у складу са овим Правилником тежи дисциплински  

прекршај и може му се на седници изречи нека од казни предвиђена овим Правилником.  

  

Члан 24. 

Расправом руководи Председник Комисије, односно Председник Управног одбора удругом 

степену. 

 

После отварања расправе утврђује се да ли су сва лица уредно позвана на расправу и да  

ли су се одазвала позиву.  

Расправа се може одржати и у одсуству појединих лица која су на њу позвана. 

 

 

  



Члан 25. 

  

Након првог позива Дисциплинске комисије на који се субјект прекршаја или неко друго 

лице члан Савеза не одазове, Савез може наредни позив објавити на званичном сајту Савеза 

и онда се он сматра урученим. 

 

Такође, уколико субјкет прекршаја избегава да прими Одлуку Дисциплинске комисије, 

објављивањем исте на званичном сајту Савеза, сматра се да је она уручена. 

  

Избегавање пријема дописа и неодазивање позиву Дисциплинске комисије, сматра 

сеотежавајућим околностима приликом изрицања казнене мере. 

  

Члан 26. 

Када се утврди да су испуњени услови за одржавање расправе, чита се пријава за покретање 

поступка, саслушавају се позвана лица и изводе докази, односно спроводе се друге радње за 

утврђивање чињеничног стања. 

 

Члан 27. 

У току расправе води се записник у који се уносе сви подаци од значаја за доношењеодлуке. 

 

Када Управни одбор доноси одлуку види се посебан записник о већању и гласању о одлуци.  

  

Члан 28. 

Након спроведеног поступка Комисија оглашава субјекта прекршаја одговорним за учињен 

дисциплински прекршај и изриче му одговарајућу казну или уколико се не докаже кривица, 

субјект прекршаја се ослобађа одговорности и пријава се одбија као неоснована  

  

Члан 29. 

Приликом одлучивања Комисија није везана квалификацијом из пријаве о прокретању  

поступка. 

 

Члан 30. 

Решење, односно одлука се доставља субјекту прекршаја против кога је покренут  

дисциплински поступак, подносиоцу пријаве, клубу, односно организацији којој припада 

субјект прекршаја и канцеларији Савеза, у року од 15 (петнаест) дана од дана доношења  

одлуке.  

  

Члан 31. 

Против одлуке Комисије може се поднети жалба Управном одбору Савеза у року од 8 

(осам) дана од дана пријема решења. 

  

Одлука коју донесе Управни одбор је коначна. 

  

Члан 32. 

Жалба не задржава извршење дисциплинске мере. 

Ако на одлуку Комисије жалбу поднесе само субјект прекршаја, Управни одбор му не  



може изрећи тежу казну од оне која му је изречена у првом степену.  

  

Члан 33. 

Комисија обуставља поступак по пријави или доноси ослобађајућу одлуку у 

следећимслучајевима:    

 - ако радња која се окривљеном ставља на терет не представља дисциплински 

прекршај,  

 - ако постоје околности које искључују одговорност субјекта прекршаја,  

 - ако се докаже да субјект прекршаја није учинио прекршај.  

 

Члан 34. 

Управни одбор је дужан да у року од 30 дана од дана пријема жалбе на одлуку  

Комисије, донесе одговарајућу одлуку . 

  

Члан 35. 

Управни одбор у другом степену, по жалби може донети одлуку:  

 - одбацити жалбу као неблаговремену или поднету од ненадлежног лица,  

 - одбити жалбу као неосновану и потврдити првостепену одлуку,  

 - усвојити жалбу, укинути првостепено решење и поступак и вратити предмет на  

 поновно одлучивање првостепеном органу то јест Комисији,   

 - усвојити жалбу, укинути првостепено решење и преиначити решење Комисије.  

  

  

 6. ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ, КАЗНЕ  

 6.1. СУСПЕНЗИЈА  
  

Члан 36. 

Суспензија може бити аутоматска и на основу одлуке Комисије односно КзТ. 

  

Члан 37. 

Аутоматска суспензија наступа у случају када је субјект прекршаја искључен са такмичења, 

уколико изазове неред или тучу или учествује у истој и уколико спречава регуларно 

одвијање такмичења, као и даном истека рока за плаћање новчане казне или трошкова 

поступка. 

 

Суспензија не може да траје дуже од 30 дана, сем у случају неизвршења, неплачања  

новчане казне или трошкова поступка.  

  

КзТ је дужан да дужан да одмах након пријема извештаја делегата у року од 48 сати 

писмено саопшти субјекту пркршаја да је аутоматски суспендован.  

  

Дисциплинска комисја у року од 8 ( осам ) дана од дана добијања обавештења писменим 

путем, доставља субјекту прекршаја писменим путем Одлуку о аутоматској суспензији, 

која је наступила и траје од дана када је изречена на такмичењу.  

  

 



Члан 38. 

За време трајања суспензије и аутоматске суспензије субјект прекршаја не сме наступати 

нити бити званично присутан на такмичењима у било ком својству, нити вршити било које 

функције у чланици Савеза и Савезу. 

 

Члан 39. 

Решење о суспензији Комисија доставља субјекту прекршаја у року од 8 (осам) дана од 

изрицања, као и надлежним такмичарским органима и организацијама чији је 

субјектпрекршаја члан,  

  

Предмети у којима је изречена суспензија морају се решавати у најкраћем року. 

  

Члан 40. 

Суспензија престаје доношењем одлуке од стране Комисије односно КзТ-а. 

На одлуку о суспензији субјект прекршаја нема право приговора. 

Уколико субјект прекршајау од стране Комисије буде изречена временска казна у исту се 

урачунава време проведено под суспензијом. 

  

 6. 2. НОВЧАНА КАЗНА  
  

Члан 41. 

Новчана казна се може изречи самостално и кумулативно уз сваку дисциплинску меру, 

казну. 

Новчана казна се креће у распону од 50 (педесет) до 1000 (хиљаду) бодова.Вредност једног 

бода је једнака динарској противвредности једног евра на дан уплате. 

 

Члан 42. 

Субјекту прекршаја који у назначеном року не изврши плаћање новчане казне, аутоматски  

наступа суспензија, која траје све до уплате новчане казне у целости.  

Доношењем одлуке о дисциплинској мери и изрицањем новчане казне, у акту се наводи рок  

плаћања новчане казне и констатација да даном истека рока за плаћање новчане казне,  

аутоматски наступа суспензија, која траје све до исплате у целости новчане казне.  

  

 7. НАКНАДА ТРОШКОВА ПОСТУПКА  
  

Члан 43. 

Члановима Дисциплинске комисије се плаћају трошкови одржавања седница. 

Уколико се у дисциплинском поступку установи да субјект прекршаја није крив, трошкове 

поступка сноси подносилац Дисциплинске пријаве, у противном, уколико се субјекту 

прекршаја изрекне казнена мера, трошкове поступка сноси субјкет прекршаја.Уколико 

субјкет прекршаја у назначеном року не изврши плаћање назначених трошкова поступка, 

аутоматски наступа суспензија, која траје све до уплате трошкова поступка у целости. 

 

 

 

  



 8. МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ  
 

Члан 44. 

Субјект прекршаја и одговорни су за материјалну штету коју направе својим 

дисциплинским прекршајем и дужни су да ту штету надокнаде. 

   

Ако штету проузрокује више субјеката прекршаја, сваки од њих је одговоран за део штете 

коју је проузроковао. 

  

Ако не може да се утврди појединачна одговорност и удео, штету надокнађују 

субјектипрекршаја у једнаким деловима. 

  

Члан 45. 

О материјаној штети одлучује Комисија. 

У поступку се утврђује:  

 - постојање штете,  

 - околности под којима је настала,  

 - висина штете,  

 - име и презиме, односно назив субјекта прекршаја који је починио штету  

 Висина штете утврђује се на основу тржишне вредности нове ствари. 

 

Члан 46. 

Све одредбе које се односе на утврђивање дисциплинске одговорности и изрицања казни 

сходно се примењују и код материјалне одговорности. 

  

  

 9. ИЗВРШЕЊЕ ИЗРЕЧЕНИХ МЕРА  
  

Члан 47. 

Изречене дисциплинске мере се извршавају након што је одлука постала коначна. 

  

 10. ВАНРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕК  

 ПОНАВЉАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА  
  

Члан 48. 

На коначну одлуку Управног одбора се може уложити ванредни правни лек, 

понављањепоступка:  

Окончани дисциплински поступак се може поновити:    

 - ако је коначна одлука заснована на лажним исказима или доказима и  

 - ако постоје нове чињенице или докази од утицаја на одлуку који раније нису били  

 познати.  

 

Члан 49.  

 Захтев за понављање поступка може поднети:  

 • субјект прекршаја коме је изречена дисциплинска мера и  

 • подносилац пријаве за покретање поступка.  



 Захтев за понављање поступка подноси се у року од 30 дана од дана сазнања 

запостојање разлога за понављање поступка, а најкасније у року од годину дана од дана 

правоснажности одлуке донете у дисциплинском поступку.   

Члан 50. 

Захтев за понављање поступка подноси се Дисциплинској комисији. 

  

 11. ВАНРЕДНО УБЛАЖАВАЊЕ КАЗНЕ  
  

Члан 51. 

Изузетно, када постоје несумњиви докази да је одлука дисциплинских органа са 

кажњавањем постигла своју сврху, Управни одбор, на молбу кажњеног субјект прекршаја 

може донети одлуку о ублажавању или укидању даљег извршења изречене казне. 

  

  

 12. ЗАСТАРЕЛОСТ У ДИСЦИПЛИНСКОМ ПОСТУПКУ  
  

Члан 52. 

Пријава за покретање Дисциплинског поступка се не може уложити по истеку шест  

месеци од дана сазнања за учињени дисциплински прекршај, односно у року од годину дана  

од дана учињеног прекршаја, сем случаја наведеног у члану 57. овог Правилника.  

  

 12. ЕВИДЕНЦИЈА ИЗРЕЧЕНИХ МЕРА  
  

Члан 53. 

Евиденцију изречених мера од стране дисциплинског органа води канцеларија Савеза у  

посебном уписнику за евиденцију изречених дисциплинских мера. Евиденција садржи:  

 • редни број,  

 • назив субјект прекршаја коме је изречена дисциплинска мера,  

 • врста изречене дисциплинске мере,  

 • датум када је одлука донета и постала коначна,  

 • назив дисциплинског органа који је изрекао меру,  

 • датум и број одлуке другостепеног органа,  

 • датум коначности другостепене одлуке  

 • примедбе.  

  

Члан 54. 

Комисија, односно Управни одбор дужни су да уз обавештење о изреченој мери доставие 

канцеларији Савеза и примерак донете одлуке. 

  

  

 13. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
  

Члан 55. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласно табли у 

седиштуСавеза.  

  



Рагби савез Србије Председник  

   

 Стеван Илијашевић   

  

 
 

 


