На основу члана 47. став 1. тачка 5) Статута Рагби савеза Србије, Управни одбор Рагби
савеза Србије на седници одржаној 03.02.2020.године, донео је
ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК
РАГБИ САВЕЗА СРБИЈЕ
(пречишћен текст)
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Дисциплинским правилником Рагби савеза Србије (у даљем тексту: Дисциплински
правилник), уређује се одговорност клубова, играча, рагби радника, рагби и стручних
удружења и посредника, који прекрше Правила рагби игре и спортског понашања или се
огреше о Статут и правилнике Рагби савеза Србије (у даљем тексту: РСС), прописују
дисциплинске мере за учињене прекршаје, поступак и органе за покретање и вођење
дисциплинског поступка и друга питања поводом дисциплинске одговорности.
Члан 2.
Сврха кажњавања је да помаже правилном васпитању играча и рагби радника, да
осигура правилну примену прописа Рагби савеза Србије, те да утиче на прекршиоце и
остала лица на које се односи овај Правилник да не чине прекршаје.
Члан 3.
Дисциплински прекршај је противправно скривљена извршена радња која је овим
Правилником и другим општим актима РСС и чланова РСС одређена као прекршај.
Нема дисцилинског прекршаја уколико је искључена противправност или кривица
иако постоје сва битна обележја дисциплинцког прекршаја.
Члан 4.
Нико не може бити дисциплински кажњен за прекршај, нити се према њему могу
применити дисциплинске санкције ако то дело пре него што је извршено, није било овим
правилником или другим општим актом РСС, одређено као дисциплински прекршај и за
које није прописано којом врстом и висином дисциплинске санкције извршилац
дисциплинског прекршаја може бити кажњен.
Починилац дисциплинског прекршаја који је утврђен Дисциплинским правилником
и другим прописима РСС са умишљајем или из нехата, биће кажњен по одредбама овог
Правилника.
Нико не може бити кажњен два пута, за исти прекршај.
Нехатни учинилац може бити блаже кажњен.
За покушај дисциплинског прекршаја казниће се, у границама казне прописане за
прекршај, а може се и блаже казнити.
Члан 5.
За прекршај предвиђен овим Правилником казниће се учинилац ако је прекршај
учињен на територији Републике Србије, као и на међународним, пријатељским,
припремним и тренинг утакмицама или такмичењима у којима учествују репрезентације
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или клубови или ако је учињен у оквиру такмичења које је у надлежности РСС и од стране
члана РСС, без обзира на место где је учињен укључујући и иностранство.
На учиниоца прекршаја примењује се Правилник који је важио у време извршења
прекршаја.
Ако је после учињеног прекршаја измењен Правилник, примениће се Правилник
који је блажи за учиниоца.
Члан 6.
Ко другог подстакне или му помогне да учини прекршај, казниће се као починилац,
с тим што се помагач може блаже казнити.
Члан 7.
Непознавање Статута, правилника и осталих прописа РСС, не ослобађа
одговорности прекршиоца.
Члан 8.
Субјекти одговорности у смислу одредби овог Правилника су:
а)играчи,
б)клубови, њихови тимови, функционери и чланови,
в)стручни и технички руководиоци клубова (представници клубова, лекари,
физиотерапеути, тренери), судије, стручни посматрачи – контролори суђења, делегати,
комесари за безбедност клубова и др.
г)чланови органа клубова и савеза,
Лица наведена у претходном ставу, изузев играча, сматрају се рагби радницима, у
смислу одредби овог Правилника.
Казна ће се изрећи без обзира да ли је извршилац прекршаја у време изрицања
казне члан руководства, односно, члан клуба или савеза.
II ВРСТЕ КАЗНИ
Члан 9.
Субјектима дисциплинске одговорности могу се изрећи дисциплинске мере, и то:
1. Играчима:
а) опомена,
б) Мера забране играња одређеног броја утакмица изречена играчу по ПРАВИЛУ 17
СВЕТСКЕ РАГБИ ФЕДЕРАЦИЈЕ и Мера забране играња одређеног броја утакмица
изречена по овом Правилнику,
в) забрана играња одређеног броја првенствених и куп или међународних утакмица,
г) забрана играња за одређено време,
д) трајна забрана обављања било какве активности која је у вези са рагбијем,
ђ) искључење из рагби организације.
2. Рагби радницима:
а) опомена
б) новчана казна за функционере, стручне и техничке руководиоце који за свој рад у
клубу или савезу остварују лични доходак или друга примања,
в) забрана вршења функције, за одређено време,
г) трајна забрана обављања било какве активности која је у вези са рагби спортом.
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3. Руководству рагби организација:
а) опомена,
б) суспензија вршења функције на одређено или неодређено време
в) забрана вршења функције за одређено време,
г) искључење из рагби организације,
д) трајна забрана обављања било какве активности која је у вези са рагби спортом.
4. Клубовима:
а) опомена,
б) новчана казна,
в) забрана одигравања пријатељских или такмичарских утакмица у иностранству,
г) забрана одигравања утакмица на одређеном стадиону, односно, игралишту или свим
стадионима, односно, игралиштима одређеног подручја,
д) одигравање утакмица на свом стадиону, односно, игралишту без присуства
публике,
ђ) забрана присуства навијача на утакмицама када клуб гостује,
е) одузимање бодова,
ж) негативни бодови
з) враћање у нижи ранг такмичења (у ранг нижи од ранга у коме се клуб такмичио у
време изрицања казне или враћање у најнижи ранг такмичења)
и) дисквалификација из текућег такмичења и/или искључење из будућих такмичења,
ј) забрана регистрације (трансфера) играча,
к) одузимање издате лиценце,
л) забрана учешћа у поступку лиценцирања клубова, односно, подношења захтева за
добијање лиценце у периоду од 1 до 3 године,
љ) одузимање титуле или награде.
5. Судијама, стручним посматрачима – контролорима суђења:
а) опомена,
б) новчана казна,
в) забрана вршења функције,
г) забрана обављања било какве активности која је у вези са рагби спортом.
Опомена
Члан 10.
Мера „опомена“ изриче се за дисциплинске прекршаје који су учињени под
олакшавајућим околностима.
Мера опомене не може се изрећи играчима за искључење из игре (директно) као и за
индиректно искључење (после добијена два жута картона).
Новчана казна
Члан 11.
Висину новчаних казни које се могу изрећи клубовима, играчима, тренерима и
другим рагбим радницима, одређује надлежни дисциплински орган Савеза и оне могу
3

бити од 10.000 до 150.000 динара. За извршење коначних одлука о изреченим новчаним
казнама поред субјекта одговорности којима је изречена новчана казна (лицима из члана
6. овог Правилника), солидарно су одговорни и клубови чији су они чланови.
За свако искључење играча, удаљење тренера, овлашћеног представника клуба,
лекара или физиотерапеута, може се поред запрећене казне за учињени прекршај, изрећи и
новчана казна.
У случају када клуб плати новчану казну за свог члана из претходног става, клуб
има право да новчану казну наплати од субјекта одговорности коме је изречена новчана
казна.
Члан 12.
Рок плаћања изречене новчане казне је 15 дана, рачунајући од правноснажности
одлуке. У изузетним случајевима, дисциплински орган, на образложену молбу, може
одлучити да кажњени играч, рагби радник или клуб, исплате казну у ратама.
Извршење новчане казне застарева у року од 5 (пет) година по правноснажности.
Забрана играња
Члан 13.
Мера забране играња може бити одређени број утакмица или временска.
Члан 13а
Мера забране играња одређеног броја утакмица изречена играчу по ПРАВИЛУ 17
СВЕТСКЕ РАГБИ ФЕДЕРАЦИЈЕ – САНКЦИЈЕ ЗА НАЧИЊЕНЕ ПРЕКРШАЈЕ :
Казниће се играч за:
1.Вербални напад на службена лица
-прекршај лакшег интензитета 6 недеља
-прекршај средњег интензитета 12 недеља
-прекршај тешког интензитета од 18 до максимум 52 недеље
2.Претеће активности или недолична комуникација упућена
службеним лицима
-прекршај лакшег интензитета 12 недеља
-прекршај средњег интензитета 24 недеље
-прекршај тешког интензитета од 48 до максимум 260 недеља
3.Физички напад на службена лица
-прекршај лакшег интензитета 24 недеље
-прекршај средњег интензитета 48 недеља
-прекршај тешког интензитета од 96 недеља до максимум доживотне забране
4.Случајан физички контакт са службеним лицима
-прекршај лакшег интензитета 6 недеља
-прекршај средњег интензитета 12 недеља
-прекршај тешког интензитета од 18 до максимум 52 недеље
5.Ударање другог играча шаком,руком или песницом
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- прекршај лакшег интензитета 2 недеље
- прекршај средњег интензитета 4 недеље
- прекршај тешког интензитета од 8 до максимум 52 недеље
А. За ударање у главу досуђује се минимална казна
за прекршај средњег интензитета - 4 недеље
6.Ударање другог играча лактом
- прекршај лакшег интензитета 2 недеље
- прекршај средњег интензитета 6 недеља
- прекршај тешког интензитета од 10 до максимум 52 недеље
А. За ударање у главу досуђује се минимална казна
за прекршај средњег интензитета - 6 недеља
7.Ударање другог играча коленом
- прекршај лакшег интензитета 4 недеље
- прекршај средњег интензитета 8 недеља
- прекршај тешког интензитета од 12 до максимум 52 недеље
А. За ударање у главу досуђује се минимално казна
за прекршај средњег интензитета - 8 недеља
8.Ударање другог играча главом
- прекршај лакшег интензитета 4 недеље
- прекршај средњег интензитета 10 недеља
- прекршај тешког интензитета од 16 до максимум 104 недеље
9.Гажење противника
- прекршај лакшег интензитета 2 недеље
- прекршај средњег интензитета 6 недеља
- прекршај тешког интензитета од 12 до максимум 52 недеље
А.За гажење по глави досуђује се минимална казна за прекршај
тешког интензитета – 12 недеља
10.Шутирање противника
- прекршај лакшег интензитета 4 недеље
- прекршај средњег интензитета 8 недеља
- прекршај тешког интензитета од 12 до максимум 52 недеље
А. За шутирање у главу досуђује се минимално казна за прекршај
тешког интензитета – 12 недеља
11.Саплитање противника ногом или стопалом
-прекршај лакшег интензитета 2 недеље
- прекршај средњег интензитета 4 недеље
- прекршај тешког интензитета од 8 до максимум 52 недеље
12.Опасно обарање противника укључујући и рано или касно обарање
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са испруженом руком „stiff arm tackle“
- прекршај лакшег интензитета 2 недеље
- прекршај средњег интензитета 6 недеља
- прекршај тешког интензитета од 10 до максимум 52 недеље
13.Опасно обарање противника које укључује:
Обарање или покушај обарања изнад линије рамена, чак иако је обарање почело испод
линије рамена и
Хватање и окретање/увртање око главе/врата, чак иако је контакт почео испод линије
рамена
- прекршај лакшег интензитета 4 недеље
- прекршај средњег интензитета 8 недеља
- прекршај тешког интензитета од 12 до максимум 52 недеље
А.За опасно обарање које резултира ударцем у главу досуђује се
минимално казна за прекршај средњег интензитета - 8 недеља
14.Држање,гурање или опструкција противника који није у поседу лопте
од стране играча који није у поседу лопте, осим у скраму, раку или молу
- прекршај лакшег интензитета 2 недеље
- прекршај средњег интензитета 4 недеље
- прекршај тешког интензитета од 6 до максимум 52 недеље
15.Опасно нападање, ометање или хватање играча са или без лопте,
укључујући и бодичек
- прекршај лакшег интензитета 2 недеље
- прекршај средњег интензитета 6 недеља
- прекршај тешког интензитета од 10 до максимум 52 недеље
16.Играч не сме да се залеће у рак или мол.
Залетање укључује било који контакт који је направљен без
коришћења руку или без хватања играча
- прекршај лакшег интензитета 2 недеље
- прекршај средњег интензитета 6 недеља
- прекршај тешког интензитета од 10 до максимум 52 недеље
17.Обарање, вучење, гурање или било какав други контакт са противником који скаче
за лопту у ауту или у отвореној игри када не постоје реална могућност да се освоји лопта
- прекршај лакшег интензитета 4 недеље
- прекршај средњег интензитета 8 недеља
- прекршај тешког интензитета од 12 до максимум 52 недеље
18.Дизање играча са земље и бацање или спуштање главе и/или горњег дела тела тог
играча док му ноге нису на земљи
- прекршај лакшег интензитета 6 недеља
-прекршај средњег интензитета 10 недеља
-прекршај тешког интензитета од 14 до максимум 52 недеље
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19.Обарање скрама, рака или мола
- прекршај лакшег интензитета 2 недеље
- прекршај средњег интензитета 6 недеља
- прекршај тешког интензитета од 10 до максимум 52 недеље
20.Играч не сме да ухвати, уврће, стиска или удари противника у предео гениталија
(мушки или женски) или у случају жена у предео груди
- прекршај лакшег интензитета 12 недеља
-прекршај средњег интензитета 18 недеље
-прекршај тешког интензитета од 24 до максимум 208 недеља
21.Грижење
- прекршај лакшег интензитета 12 недеља
-прекршај средњег интензитета 18 недеље
-прекршај тешког интензитета од 24 до максимум 208 недеља
22.Контакт са оком или очима
- прекршај лакшег интензитета 12 недеља
-прекршај средњег интензитета 18 недеље
-прекршај тешког интензитета од 24 до максимум 208 недеља
23.Контакт са подручјем очију (на начин како га је дефинисао главни официр за
медицинска питања Светске рагби федерације и објавио на званичном сајту)
- прекршај лакшег интензитета 4 недеље
- прекршај средњег интензитета 8 недеља
- прекршај тешког интензитета од 12 до максимум 52 недеље
24.Пљување играча
- прекршај лакшег интензитета 4 недеље
- прекршај средњег интензитета 8 недеља
- прекршај тешког интензитета од 12 до максимум 52 недеље
25.Чупање или повлачење за косу
- прекршај лакшег интензитета 2 недеље
- прекршај средњег интензитета 4 недеље
- прекршај тешког интензитета од 6 до максимум 52 недеље
26. Касно обарање шутера
- прекршај лакшег интензитета 2 недеље
- прекршај средњег интензитета 6 недеља
- прекршај тешког интензитета од 10 до максимум 52 недеље
27.Вербално злостављање играча, службених лица,гледалаца,тренера или помоћног
особља засновано на религији,раси,боји коже, или националној или етничкој припадности,
сексуалној оријентацији итд.
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- прекршај лакшег интензитета 6 недеља
- прекршај средњег интензитета 12 недеља
- прекршај тешког интензитета од 18 до максимум 52 недеље
28.Било који други поступци (који нису претходно наведени) а који су у супротности са
спортским духом
- прекршај лакшег интензитета 4 недеље
- прекршај средњег интензитета 8 недеља
- прекршај тешког интензитета од 12 до максимум 52 недеље.
При изрицању казне, првенство имају казне за прекршаје предвиђене
Правилом 17 Светске рагби федерације из става 1. овог члана.
Члан 13б.
Мера забране играња одређеног броја утакмица изречена по овом Правилнику
може бити од 1 (једне) до 12 (дванаест) утакмица, а временска казна забране играња може
бити од месец дана до две године. Изузетно, за прекршаје везане за узимање
недопуштених стимулативних средстава, временска казна забране играња може се изрећи
у трајању дужем од 2 (две) године, али највише до 4 (четири) године.
Код санкција изражених у недељама рачунају се само недеље у оквиру такмичарске
сезоне, односно у периоду од 01. марта до 30. јуна и од 01. септембра до 30. новембра.
Члан 14.
Јавна утакмица је утакмица коју играју екипе два клуба, која је пријављена
надлежном државном органу, надлежном рагби савезу, коју води судија и која је отворена
за гледаоце (осим у случају да постоји забрана присуства гледалаца).
Члан 15.
Играч кажњен забраном играња у одређеном временском трајању не може
наступати на јавним утакмицама за све време док казна траје.
Играч кажњен забраном играња одређеног броја првенствених и куп утакмица не
може наступити на овим утакмицама.
Играч кажњен забраном играња, не може бити укључен у састав екипе на
путовањима, нити игралишту, у саставу вођства клуба и резервног играча, или обављати
било какву активност у вези са рагби спортом, на свим оним утакмицама за које је забрана
играња изречена.
Мера забране играња одређеног броја утакмица, може се изрећи само за прекршаје
извршене на утакмицама и у вези са утакмицом и у случајевима када дисциплински орган
утврди да за учињени прекршај одговара ова врста мере.
Мера забране играња повлачи и забрану вршења функције.
Члан 16.
Казну забране играња одређеног броја утакмица играч издржава на првој наредној
првенственој или куп утакмици, под условом да куп такмичење организује и води рагби
савез оног дисциплинског органа који је изрекао казну или непосредно виши рагби савез.
Члан 17.
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Играч није издржао ову врсту казне на утакмици, коју је његов тим предао без
борбе (парфорфе), која је прекинута пре истека најмање 2/3 времена које је Правилником
о рагбим такмичењима предвиђено за ту утакмицу, као и ако је утакмица поништена и
одређено њено поновно одигравање.
Играч тима који је добио утакмицу без борбе (парфорфе), као и уколико је
утакмица прекинута кривицом противничког тима и регистрована службеним, или
постигнутим резултатом као повољнијим, издржао је ову врсту казне.
Играч кажњен забраном играња одређеног броја утакмица, није издржао казну
забране играња и када је наступио под казном на утакмици, а наступ играча под казном је
дисциплински прекршај за који се на одговорност узимају: клуб, одговорни функционер
клуба и играч.
Члан 18.
Ако је реч о играчу који истовремено наступа и за тим старије узрасне категорије,
казна му се обрачунава према тиму у коме је наступио када је учинио прекршај, с тим што
све време док казна траје не може наступити ни на утакмицама осталих тимова.
Ако играч у току издржавања казне пређе у други клуб у земљи или иностранству,
издржавање казне наставља у том клубу.
Ако играч (петлић, пионир, кадет, јуниор) прерасте категорију, казну издржава у
тиму наредне категорије.
Аутоматска казна
Члан 19.
Аутоматска казна забране играња једне утакмице настаје после сваког искључења
црвеним картоном, после сваке четврте, шесте, осме итд. опомене изречене жутим
картоном, коју играч добије на првенственим утакмицама и после сваке друге опомене
жутим картономкоју играч добије на куп утакмицама, у току једне такмичарске сезоне.
Под опоменом подразумевају се све опомене које судија утакмице изрекне
играчима на првенственим и куп утакмицама у складу са одредбама члана 52. став 3. овог
Правилника.
Опомене из једне не преносе се у наредну такмичарску сезону, као и аутоматска
казна после добијених 4, 6, 8 итд. опомена на првенственим утакмицама, односно после
сваке друге опомене добијене на куп утакмици.
Аутоматска казна забране играња једне првенствене или куп утакмице настале
после сваког искључења, издржава се на првој наредној првенственој или куп утакмици.
Аутоматска казна забране играња утакмице, настала опоменама и добијена на
првенственим утакмицама, издржава се само на првенственој утакмици.
Опомене се рачунају посебно за свако појединачно лигашко такмичење у
организацији РСС, а посебно за рагби Куп Србије. У случају да играч у току исте
такмичарске сезоне пређе у други клуб, изречене опомене, као ни аутоматска казна због
добијених 4, 6, 8. итд. опомена се не преноси, осим када играч пређе у клуб исте лиге.
Аутоматску казну забране играња насталу опоменама и добијену у првенственој
утакмици играч издржава на првој наредној првенственој утакмици. Након оствареног
бонуса од 4 (четири) опомене и паузе, играч следећу казну забране играња издржава после
сваке наредне парне опомене.
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Уколико дисциплински орган у поступку утврди да играч који је искључен није
учинио прекршај због којег је искључен, укинуће суспензију и обуставити дисциплински
поступак против тог играча.
Члан 20.
Играч који истовремено наступа за тим старије узрасне категорије, аутоматску казну
забране играња издржава само у тиму у којем је добио парне опомене.
Ако играч прерасте категорију, казну издржава у тиму наредне категорије.
Наступ играча под аутоматском казном је дисциплински прекршај за који се узимају
на одговорност: играч, овлашћени представник клуба на утакмици и клуб.
Дисциплински органи такође воде евиденцију опоменутих играча, региструју опомене
у својој евиденцији, објављују их путем службеног саопштења и контролишу извршење
аутоматске казне.
Члан 21.
Аутоматску казну забране играња једне такмице играч није издржао ако је његов тим
утакмицу предао без борбе (парфорфе), као и ако није наступио на утакмици која је прекинута пре истека најмање 2/3 времена које је Правилником о рагбим такмичењима
предвиђено за ту утакмицу.
Играч тима који је добио утакмицу без борбе (парфорфе) или је утакмица поништена и
одређено њено поновно одигравање, као и уколико је утакмица прекинута кривицом
противничког тима и регистрована службеним, или постигнутим резултатом као
повољнијим, издржао је аутоматску казну забране играња једне првенствене или куп
утакмице.
Ако је утакмица поништена и одређено њено поновно одигравање, добијене опомене
са поништене утакмице биће поништене.
Члан 22.
Играч који издржава аутоматску казну, не може се налазити на списку играча који се
уписује у записник утакмице.
Уколико се такав играч налазио у записнику утакмице, сматраће се да на тој утакмици
није издржао аутоматску казну, без обзира да ли је или није улазио у игру.
Члан 23.
Играч који добије једну опомену на првенственој утакмици и једну опомену на куп
утакмици, има право играња на првенственим, односно Куп утакмицама, док не добије
другу опомену у првенству, односно, Куп такмичењу.
Играч који долази из вишег ранга такмичења са две или више опомена, а у претходном
клубу није издржао казну, аутоматски нема право наступа на првој наредној утакмици
(првенственој или куп) у новом клубу, а преостале опомене се бришу.
Играч који треба да издржава и казну забране играња одређеног броја првенствених и
куп утакмица и аутоматску казну, прво издржава казну забране играња одређеног броја
првенствених и куп утак мица, у складу са чланом 13. а затим аутоматску казну, у складу
са члановима 19, 20. и 21. овог Правилника.
Ако играч на утакмици добије опомену и на истој буде искључен због добијања друге
опомене, играч се дисциплински кажњава због искључења, а опомене се не евидентирају.
Забрана вршења функције
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Члан 24.
Казна забране вршења функције не може бити краћа од месец дана ни дужа од две
године, а изриче се на пуне месеце и године. Изузетно, за прекршаје везане за узимање
недопуштених стимулативних средстава, казна забране вршења функције може се изрећи
у трајању дужем од 2 године, али највише до 4 године.
Лице кажњено овом врстом казне не може обављати функцију за коју је изречена
дисциплинска мера у било ком органу клуба, удружења, савеза, на утакмици и др. нити
заступати клуб или организацију у било којој функцији за све време трајања казне.
Зависно од функције коју кажњено лице обавља, ова казна обухвата и:
- забрану уласка у свлачионицу или приступа клупи за резервне играче,
- забрану уласка у просторије клуба или савеза,
- забрану уласка на стадионе, односно, игралишта
- забрану играња.
Казна забране вршења функција обухвата и забрану играња.
Забрана одигравања утакмица у иностранству
Члан 25.
Казна забране одигравања пријатељских и такмичарских утакмица у иностранству не
може бити краћа од три месеца, ни дужа од једне године.
За време трајања казне из претходног става, играчи и функционери тог клуба не могу
гостовати у иностранству у било којој функцији у вези са рагбим спортом.
Забрана одигравања утакмица на одређеном стадиону, односно, игралишту
Члан 26.
Казна забране одигравања утакмица на одређеном стадиону, односно, игралишту
или стадионима, односно, игралиштима одређеног подручја не може бити мања од месец
дана, ни већа од годину дана.
Уместо забране одигравања утакмица на одређеном стадиону, односно, игралишту
или стадионима, односно, игралиштима одређеног подручја у трајању до три месеца, може
се изрећи забрана одигравања одређеног броја утакмица при чему забрана одигравања у
трајању од једног месеца повлачи забрану одигравања две утакмице.
Казна по овом члану се односи на првенствене и куп утакмице и само за онај тим
који је проузроковао доношење такве казне.
Дисциплински орган својом одлуком одређује подручје на које се примењује
забрана: стадион, односно, игралиште на коме се догодио инцидент или стадиони,
односно, игралишта која се налазе на територији односне општине града или стадиона,
односно, игралишта удаљена од места прекршаја најмање 30 километара најближим
путним правцем категорисаног пута.
Одузимање бодова и негативни бодови
Члан 27.
Казна одузимања бодова може да износи до девет бодова.
Клуб кажњен одузимањем бодова губи одређени број бодова од оних које је освојио
до изрицања казне. Уколико клуб до изрицања ове казне није освојио довољан број бодова
да би се казна могла применити, ови бодови ће се одузети од оних које клуб освоји до
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краја текуће такмичарске сезоне. Ако ни до тада не освоји довољан број бодова, тада ће
остатак неизвршене казне пренети у наредну такмичарску сезону.
Казна одузимања бодова односи се на онај тим који је проузроковао доношење такве
казне.
Казна из става 1. овог члана не може се изрећи за прекршаје учињене у куп
такмичењу. У таквим случајевима изриче се новчана казна.
Члан 28.
Казна негативних бодова може износити до девет бодова.
Клуб кажњен овом казном губи одређени број бодова које освоји у наредној
такмичарској сезони. Казна из става 1. овог члана не може се изрећи за прекршаје учињене
у куп такмичењу. У таквим случајевима изриче се новчана казна.
Уколико кажњени клуб у наредној такмичарској сезони не освоји онолики број бодова
колико износи казна, остатак казне неће издржавати.
Члан 29.
Казна одузимања бодова и негативних бодова примењује се само за прекршаје који су
изричито наведени у посебном делу овог Правилника, и то у првом реду се примењују
казне одузимања бодова. Изузетно, уколико казна одузимања бодова, с обзиром на постигнути пласман на табели, не постиже сврху казне, изрећи ће се казна негативних бодова.
Казна одузимања бодова и казна негативних бодова примењује се само на редовно
првенство, које се игра по бод систему, а не и на квалификационе утакмице које се играју
по бод систему.
Кажњавање клуба и његових тимова
Члан 30.
Казна за клуб може се односити на цео клуб заједно са свим тимовима, или на
одређени тим сениора, јуниора, кадета, пионира и петлића који је учинио прекршај, што
дисциплински орган утврђује одлуком о казни.
Када је по овом Правилнику кажњен тим, онда се односи на онај тим који је играо
утакмицу када је прекршај извршен.
Искључење из клуба
Члан 31.
Играч или функционер, кажњен искључењем из клуба, губи својство члана клуба, те у
име тог клуба не може више никада и нигде наступати у вези са рагбим спортом.
Одлуку о искључењу из клуба доноси дисциплински орган клуба на основу прописа
односног клуба.
Дисквалификација из текућег такмичења и /или искључења из будућих
такмичења
Члан 32.
Казна дисквалификације из текућег такмичења подразумева искључење клуба из лиге
у којој се такмичи у текућем првенству.
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Казна дисквалификације из текућег првенства примењиваће се у складу са одредбама
чл. 30. овог Правилника.
Члан 33.
Казна искључења из рагби такмичења подразумева враћање клуба у нижи ранг
такмичења или најнижи степен такмичења или забрану учешћа клуба у будућим
такмичењима у одређеном временском периоду, али не дужем од две такмичарске сезоне.
Казна искључења из будућег такмичења примењиваће се у складу са одредбама чл.
30. овог Правилника.
Искључење из рагби организације
Члан 34.
Казна искључења из рагби организације изриче се за изразито тешке повреде
дисциплинског и спортског владања предвиђене овим Правилником.
Лице кажњено овом врстом казне брише се из чланства рагби организације и не може
обављати никакву функцију у рагби спорту.
О казни из претходног става извештава се надлежни територијални савез и Рагби
савеза Србије.
Одмеравање казне
Члан 35.
Приликом одмеравања казне учиниоцу дисциплинског прекршаја морају се узети у
обзир све олакшавајуће и отежавајуће околности, које постоје у конкретном случају, а
нарочито: тежина учињеног дисциплинског прекршаја и његове последице, степен
одговорности дисциплинског прекршиоца, побуде из којих је прекршај учињен, раније
понашање и држање дисциплинског прекршиоца после извршеног дисциплинског
прекршаја и друге околности које се односе на личност учиниоца.
Уколико се утврде посебно олакшавајуће околности, или ако се ради о играчу јуниору,
кадету, пиониру, или петлићу, може се изрећи и блажа казна, по општим правилима о
ублажавању казне.
Члан 36.
За учињени прекршај учиниоцу се може изрећи кумулативна казна која се по овом
Правилнику може изрећи за тај прекршај, с тим што једна од казни може бити и условна.
Ако је учињено више прекршаја, утврдиће се претходно висина казне за сваки
прекршај и изрећи јединствена казна, која не може прећи двоструку висину најтеже
утврђене казне.
Ако починилац учини прекршај за време док већ издржава казну за раније учињени
прекршај, изрећиће се јединствена казна за врсте прекршаја, узимајући пре изречену казну
као већ утврђену. Казна или део казне коју је починилац већ издржао урачунаће се у
изречену јединствену казну.
Ублажавање казне
Члан 37.
Дисциплински орган може одмерити казну испод границе прописане Правилником
или применити блажу врсту казне:
а) када је Правилником предвиђено да се може блаже казнити (напр. код покушаја);
13

б) када утврди да постоје особито олакшавајуће околности које указују да се
ублаженом казном може постићи сврха кажњавања.
Када постоје услови за ублажавање казне уместо казне прописане за прекршај изриче
се казна испод границе прописане правилним или прва претходна блажа казна према
члану 7. овог Правилника.
Одлагање извршења казне
Члан 38.
Дисциплински орган може учиниоцу дисциплинског прекршаја одредити да се
изречена дисциплинска казна неће извршити, ако учинилац дисциплинског прекршаја за
време које утврди дисциплински орган (време проверавања), а које не може бити краће од
једне године нити дуже од три године, не учини нови дисциплински прекршај.
Дисциплински орган ће меру одлагања извршења дисциплинске казне (условна
казна) изрећи онда када процени да ће иста довољно утицати на починиоца
дисциплинског прекршаја да више не чини нове дисциплинске прекршаје.
Члан 39.
За све дисциплинске казне може се изрећи условна казна, осим за казне:
- опомена,
- употреба недозвољених стимулативних средстава.
Ако починилац дисциплинског прекршаја у остављеном периоду (време проверавања),
учини нови прекршај, дисциплински орган ће опозвати условну казну и одлучити да се
изречена казна изврши уз изрицање дисциплинских санкција за нови прекршај.
Тежи случај – прекршај тешког интензитета
Члан 40.
Као тежи случајеви дисциплинских прекршаја за које дисциплински органи могу
учиниоцу изрећи строжију казну, сматрају се они прекршаји при којима је учинилац
поступио са нарочитом одлучношћу, упорношћу или безобзирношћу, или је прекршај
произвео нарочито тешке последице, или је учињен под нарочито тешким околностима.
Члан 41.
Дисциплински орган може изрећи строжију казну од прописане учиниоцу који је
раније кажњаван за прекршај.
Кад се ради о учиниоцу који је раније два или више пута био кажњаван за прекршаје
учињене са умишљајем (повратник), када између раније одлуке и нове одлуке о казни није
протекао дужи рок од године дана и када код прекршајног учиниоца постоји склоност за
вршење прекршаја, дисциплински орган може пооштрити казну учиниоцу до двоструке
мере прописане казне.
Застарелост
Члан 42.
Нико не може бити кажњен, нити се поступак може покренути против извршиоца
прекршаја, ако је пријава поднета:
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• шест месеци после извршеног прекршаја, изузев
• за прекршаје у вези са међународним утакмицама, награђивањем играча
професионалаца и закључивањем њихових уговора, повредама аматеризма, наговарањима
и подмићивањем и пружањем нетачних података у вези са регистрацијом играча,
протеком рока од једне године,
• пет година за употребу недозвољених стимулативних средстава,
• пет година због неизвршења одлука надлежних рагби органа.
Пријаве за покретање дисциплинског поступка, због неизвршења коначних одлука
органа савеза, подносе се у року од шест месеца од дана пријема коначне одлуке.
Застарелост за покретање дисциплинског поступка почиње да тече од дана када је
прекршај учињен.
Ако је прекршај трајао одређено време застарелост почиње та тече од дана када је
прекршај завршен.
Застарелост се прекида сваком радњом надлежног дисциплинског органа предузете
ради вођења дисциплинског поступка.
Застарелост вођења дисциплинског поступка наступа у сваком случају када протекне
двапут онолико времена на колико је одређена застарелост покретања дисциплинског
поступка.
За намештање утакмица, за повреду или угрожавање интегритета рагби утакмица или
такмичења, мито или корупцију, не постоји застарелост.
Члан 43.
Казна се не може извршити након што протекне више од 5 година од дана коначности
одлуке о кажњавању.
Брисање казне
Члан 44.
Учинилац дисциплинског прекршаја који је кажњен опоменом, па у року од шест
месеци не учини нови дисциплински прекршај, сматраће се да није кажњаван.
Учинилац дисциплинског прекршаја који је кажњен новчаном казном или временском
казном до шест месеци или забраном играња одређеног броја утакмица, па у току од две
године од издржане или ублажене казне не учини нови дисциплински прекршај, сматраће
се да није кажњаван.
Учинилац дисциплинског прекршаја који је кажњен временском казном преко шест
месеци или одузимањем бодова, односно негативним бодовима, па у року од три године
од издржане или ублажене казне не учини нови дисциплински прекршај, сматраће се да
није кажњаван.
Казна забране вршења функције и казна враћања у нижи степен такмичења не бришу
се из казнене евиденције.
Члан 45.
Правноснажне одлуке о казни уписују се у регистар казни, а за играче и у њихову
рагби легитимацију.
Регистар казни води дисциплински орган.
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Правноснажне одлуке о казнама забране вршења функције, а за функционере и одлуке
о временској казни преко шест месеци, достављају се Рагби савезу Србије.
Дејство дисциплинских одлука
Члан 46.
Одлуке свих надлежних дисциплинских органа рагби организације делују унутар
целе рагби организације, а одлуке дисциплинских органа клубова, уколико нису потврђене
по одредбама овог Правилника од стране надлежног дисциплинског органа рагби
организације, делују само у оквиру односног клуба.
Одлука о казни коју изрекне клуб делује само у оквиру клуба.
Да би одлука о казни коју изрекне клуб деловала у оквиру целе рагби организације,
клуб је дужан да, у року од осам дана од коначности одлуке, одлуку о казни достави
надлежном првостепеном дисциплинском органу РСС уз доставу целокупне документације материјала за потврду изречене казне.
Ако дисциплински орган РСС, након разматрања целокупне документације,
потврди изречену казну, онда она делује као свака друга дисциплинска казна изречена од
надлежног дисциплинског органа.
На одлуку дисциплинског органа РСС о потврђивању или одбијању потврђивања
клупске казне, жалба није допуштена.
Прекршаји на међународним утакмицама
Члан 47.
Играч искључен на утакмици која се игра у оквиру међународних такмичења
одговара по прописима међународне организације која спроводи то такмичење.
Играч из става 1. овог члана, уколико посебном одлуком, дисциплинског органа
РСС, није суспендован или кажњен, има право наступања на пријатељским, куп и
првенственим утакмицама домаћег првенства.
III ПОСЕБНИ ДЕО
1. Општи прекршаји
Опомена
Члан 48.
Играч који на првенственим и куп утакмицама у току једне такмичарске сезоне
добије парне опомене аутоматски је кажњен и нема право наступања на првенственој,
односно куп утакмици, у складу са чл. 19, 20. и 21. овог Правилника.
Под опоменом у смислу овог Правилника сматрају се све опомене које судија
утакмице, примењујући Правила рагби игре, показивањем жутог картона, изрекне
играчима и заменицима који наступају, а уписаним у записник утакмице, од првог до
последњег минута утакмице одигране у пуном трајању (укључујући и продужетке и
извођење удараца за добијање победника) или прекинуте пре истека времена предвиђеног
Правилима рагби игре.
Судија је дужан да делегату утакмице пријави сваку опомену коју је изрекао на
утакмици, а делегат да их упише у записник утакмице, а ако се то пропусти, опомене,
после спроведеног поступка, уписаће надлежни дисциплински орган.
16

Када се после проведеног поступка опомена упише по претходном ставу, сматра се
као да је била уписана у моменту сачињавања записника.
Одговорна лица судија, делегат, овлашћени представници клубова и њихови
клубови, због прекршаја из става 4 овог члана биће узети на дисциплинску одговорност по
одредбама овог Правилника.
Члан 49.
Новчаном казном казниће се клуб у чијем су тиму на истој утакмици:
- опоменута најмање петорица играча,
- искључена најмање три играча, или
- када више играча заједно прети или врши притисак на судије утакмице.
Судија и/или делегат утакмице обавезни су да понашање из става 1, алинеје 3 овог
члана упишу у записник утакмице и своје извештаје са утакмице.
Неспортско понашање
Члан 50.
Ко се неспортски понаша према играчу свог или противничког тима, судији, рагби
раднику, руководствима рагби организација и гледаоцима, за време игре, после игре на
игралишту или ван њега, а у вези са рагбим спортом, казниће се:
а) Играчи:
1. опоменом,
2. новчаном казном,
3. забраном играња од 6-12 утакмица.
б) Рагби радници:
1. новчаном казном,
2. забраном вршења функције од 3 до 12 месеци.
в) Тренери:
1. опоменом
2. новчаном казном
3. забраном вршења функције или забраном обављања дужности од 1-4 утакмице
4. забраном вршења функције од 3 до 12 месеци.
Под неспортским понашањем подразумева се: вређање, псовање, пљување,
непристојни гестови, приговарање и пркошење одлукама судије и наређењима
руководства рагби организација и функционера који врше одређену дужност, као и
изазивање играча свог и противничког тима, функционера и гледалаца речима, покретима
и гестовима, као и све оне радње које могу шкодити угледу рагби спорта.
Груба игра
Члан 51.
Играч који грубо игра казниће се:
• забраном играња од 2 - 6 утакмица, а у тежем или поновљеном случају, казниће се
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• забраном играња до шест месеци
Под грубом игром подразумева се супротно постојећим правилима рагби игре долажење у
непосредни додир са противничким играчима, као и контакт са главом противника,
стартовање с обе ноге, подметање ђона, саплитање противника иза леђа, неизбегавање
повреде противника и сл.
Погибељна игра
Члан 52.
Играч који игра погибељно, а ненанесе повреду противничком играчу, казниће се:
• забраном играња од 4 - 8 утакмица, а у тежем или поновљеном случају, казниће се
• забраном играња од 6 месеци до једне године
Ко игра погибељно па повреди противничког играча, казниће се
• забраном играња у времену од 6 месеци до 2 године,
Под погибељном игром подразумева се таква игра код које као последица може или
је наступило трајно или за дуже време онеспособљавање противничког играча.
За покушај ће се казнити.
Физички напад
Члан 53.
Играч који удари свог или противничког играча за време утакмице, казниће се:
• забраном играња од 4 - 8 утакмица, а у тежем или поновљеном случају
• до једне године.
За покушај ће се казнити.
Члан 54.
Играч који физички нападне свога или противничког играча за време утакмице на
игралишту или ван игралишта, а у вези са рагбим спортом, казниће се:
• забраном играња од 6 - 12 утакмица,
• забраном играња у трајању од три месеца до годину дана, а у тежим случајевима
када се утврди да је играч нанео или је имао намеру да нанесе тежу повреду, казниће се:
• забраном играња у трајању од 6 месеци до 2 године, или
• забраном вршења било какве активности која је у вези са рагби спортом.
За покушај ће се казнити.
Члан 55.
Играч који физички нападне судију, члана и представника рагби организације и
клуба на игралишту или ван игралишта у вези са рагбим спортом, казниће се:
• забраном играња у трајању од шест месеци до годину дана, а у поновљеном или
тежем случају када се утврди да је играч нанео или је имао намеру да нанесе тежу
повреду, казниће се:
• забраном играња у трајању од годину дана до две године, или
• забраном вршења било какве активности кoја је у вези са рагби спортом.
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За покушај ће се казнити.
Члан 56.
Играч који физички нападне гледаоце за време игре или после завршене утакмице,
казниће се:
• забраном играња до годину дана.
За покушај ће се казнити.
Члан 57.
Рагби радник који физички нападне играча,судију, функционера противничког
клуба или гледаоце, казниће се:
• забраном вршења функција од шест месеци до годину дана, а ако физички
нападне представника рагби организације, делегата утакмице или судију, казниће се:
• забраном вршења функције у трајању од годину дана до две године.
За покушај ће се казнити.
Слаба организација утакмице и нереди на игралишту
Члан 58.
Клуб који не организује утакмицу у складу са прописима РСС, казниће се:
• опоменом,
• новчаном казном,
Члан 59.
Клуб организатор утакмице на чијем се игралишту, било да је власник или
корисник игралишта, у вези са утакмицом пре, за време или после утакмице догоде
нереди, а утврди се да није предузео мере да их спречи, или да их није предузео у
довољној мери, као и гостујући клуб чији навијачи изазову или учествују у нереду,
казниће се:
• новчаном казном.
• одигравањем 1 до 6 утакмица на свом игралишту без присуства публике
• забраном одигравања од две до дванаест утакмица на свом игралишту или свим
игралиштима одређеног подручја.
• забраном присуства навијача на утакмицама када клуб гостује од 1 – 6 утакмица,
• дисквалификацијом из текућег такмичења у случају другог или вишеструког
поновљеног случаја.
• одузимањем до 9 (девет) бодова.
Орган који руководи такмичењем може да суспендује игралиште за одигравање
утакмица клуба из става 1. овог члана за време вођења поступка до доношења коначне
одлуке водећи рачуна да тај поступак мора бити хитан.
Физички напад навијача било домаћег или гостујућег клуба на учеснике игре –
играче, заменике, стручна, техничка или службена лица – судије и делегате и већи нереди
гледалаца, на или око стадиона, пре, за време или после утакмице, паљење и бацање
запаљивих предмета, недопуштен улазак на игралиште – сматраће се прекршајем у смислу
става 1 овог члана.
Члан 60.
Уколико се због слабе организације, нереда и инцидената нанесе материјална
штета противничком клубу или службеним лицима (оштећења опреме, одеће и обуће,
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крађа новца и опреме, оштећење приватних аутомобила, аутобуса противничког клуба и
сл.), клуб организатор утакмице је дужан да надокнади све трошкове оштећених, односно,
гостујући клуб уколико је својим радњама проузроковао штету домаћем клубу на
утакмици и поводом утакмице.
Висину трошкова из претходног става овог члана, на образложени захтев
оштећених, утврђује својом одлуком надлежни дисциплински орган.
Прекид игре, напуштање терена и неодигравање утакмице
Члан 61.
Ако се утакмица прекине кривицом једног или више играча, или једног тима, па
игра не буде настављена, клуб чији су играчи скривили прекид, казниће се:
• новчаном казном и
• одузимањем до 9 бодова, односно, до 9 негативних бодова.
Играчи који су скривили прекид казниће се:
- забраном играња у трајању од 3 месеца до годину дана, а у тежим случајевима:
а) забраном играња од 6 месеци до две године, или
б) искључењем из рагби организације.
Члан 62.
Ако се тим на игралишту понео тако, да се услед насталих изгреда које је
проузроковао, утакмица морала прекинути, казниће се:
• забраном одигравања утакмица на одређеном игралишту или одигравањем
утакмица на свом игралишту без присуства публике игре у трајању до шест месеци, а у
тежем или поновљеном случају, у трајању до годину дана.
Ако је прекид уследио кривицом више играча, онда ће се ти играчи казнити:
• забраном играња до две године.
Члан 63.
Тим који неоправдано не наступи на утакмици сталног такмичења, казниће се:
• одузимањем до девет бодова, односно до девет негативних бодова, • у
поновљеном (другом) случају, дисквалификацијом из текућег такмичења.
Одустајање од такмичења
Члан 64.
Тим који неоправдано одустане од такмичења казниће се:
• Враћањем у два ранга нижи степен такмичења, односно, у најнижи ранг
такмичења ако је претходно био у непосредно вишем степену такмичења. • У тежем, или
поновљеном случају, искључењем из будућих такмичења од једне до две такмичарске
сезоне.
Поред тога, клуб чији је тим неоправдано одустао од такмичења биће дужан да
подмири трошкове које је проузроковао својим одустајањем, а висину тих трошкова, на
образложен захте оштећених страна, утврђује надлежни дисциплински орган.
Неправилна наступања
Члан 65.
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Играч који наступи на јавној утакмици:
• за клуб за који није регистрован,
• за свој клуб пре него што је стекао право наступања,
• за први тим, односно, тим јуниора, кадета, пионира и петлића, свога клуба, а
одредбама Правилника о рагбим такмичењима није имао право наступања,
• на утакмицама Рагби савеза Србије у тиму у коме према одредбама Пропозиција
овог такмичења није имао право наступања,
• на пријатељској утакмици за други клуб, без дозволе свог клуба
• без важећег лекарског прегледа или специјалног лекарског прегледа у смислу
одредаба Правилника о рагби такмичењима или коме је од стране лекара забрањен наступ,
• који је у току дана већ наступио на једној утакмици,
• који се налази под суспензијом или казном, казниће се:
• новчаном казном, или
• забраном играња од два месеца до годину дана,
• одговорни функционер клуба новчаном казном или забраном вршења функције од
четири месеца до годину дана,
• а клуб који је таквог играча ставио у тим казниће се:
• новчаном казном и • одузимањем до девет бодова, или
• казном до девет негативних бодова, која ће се казна применити на онај тим (први
тим, тим јуниора, тим кадета, тим пионира и тим петлића) у коме је тај играч наступио.
Члан 66.
Ако клуб, тим који се налази под суспензијом или казном, наступи на јавној
пријатељској утакмици, казниће се:
• новчаном казном и
• одузимањем до девет бодова, или
• казном до девет негативних бодова,
Казне из алинеја 1,2, и 3 претходног става овог члана, примењују се на онај тим
који је учинио прекршај.
Иста казна ће се применити и на онај клуб - тим који наступи против
суспендованог или кажњеног клуба - тима, уколико је благовремено најкасније 48 часова
пре одигравања утакмице обавештен о суспензији или казни противничког клуба - тима.
Рагби радник који обавља функцију, а налази се под суспензојом или казном
обављања функцију на првенственој утакмици, на утакмици Рагби купа Србије, или на
јавној пријатељској утакмици, казниће се:
• новчаном казном
• казном забране вршења функције од шест месеци о годину дана,
• а у тежем или поновљеном случају забраном вршења функције у трајању од две
године.
За покушај ће се казнити.
Недолазак на репрезентативне утакмице, тренинг и припреме
Члан 67.
Играч који неоправдано не дође на припреме, тренинг или утакмицу рагби
репрезентација Србије, покрајине или другог територијалног савеза, или их неоправдано
напусти, казниће се:
• новчаном казном,
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• забраном играња до 6 месеци.
Клуб чији је члан играч из претходног става, казниће се:
•казном до девет негативних бодова, која ће се казна применити на онај тим (први
тим, тим јуниора, тим кадета, тим пионира и тим петлића) у коме је тај играч наступио.
Употреба недозвољених стимулативних средстава
Члан 68.
Као недозвољена средства у сматрају се медикаменти који се налазе на листи
забрањених стимулативних средстава утврђеној од стране Антидопинг агенције
Републике Србије.
У примени дисциплинских мера из ове области примењује се одредбе из
Правилника о дисциплинским мерама и поступку њиховог изрицања у случајевима
утврђене повреде антидопинг правила у РСС.
Члан 69.
Клуб за који се утврди да су двојица његових играча користили недозвољена
стимулативна средства, казниће се одузимањем до 9 бодова или до 9 негативних бодова.
Наговарање, подмићивање, договарање и лажирање
Члан 70.
Играч, рагби радник, клуб који:
• наговара играче у директном контакту или преко другог лица да не игра по свом
најбољем знању и да се не залаже за свој тим,
• обећава или пружа поклон, или другу материјалну погодност играчу у директном
контакту, или преко другог лица да једну или више утакмица лажира, игра тако да
послужи њему или другом клубу,
• наговара, договара, обећава или пружа поклон или другу материјалну погодност
играчу, функционеру клуба, судији или члану рагби руководства да лажира утакмицу,
односно да учине нешто што је противно постојећим прописима, односно да не учине оно
што су дужни да изврше према прописима рагби организације,
• прихвати понуду од стране играча, клуба, судије и функционера за било који од
напред наведених примера, казниће се:
• играч забраном играња од 6 месеци до две године,
• функционер клуба, судија и члан рагби руководства забраном вршења функција
од једне до две године,
• клуб одузимањем до девет бодова или казном до девет негативних бодова,
• враћањем у два ранга нижи степен такмичења или најнижи ранг такмичења.
За покушај ће се казнити.
У поновљеном или тежем случају, казниће се:
• играч забраном играња најмање годину дана или забраном обављања било какве
активности која је у вези са рагби спортом,
• функционер клуба, судија и члан рагби руководства забраном вршења функција
две године или забраном вршења било какве активности у вези са рагби спортом.
За покушај ће се казнити.
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Учешће у нерегуларности
Члан 71.
Играч, рагби радник, клуб, судија или други учесник на утакмици или такмичењу
који:
• на било који начин захтева или учествује у нерегуларности утакмице или
такмичења, или стимулише играче свог, или других клубова, тако да те активности
проузрокују штету или корист свом или другом клубу, или другом клубу или на други
начин повреди прописе рагби организације или Правила рагби игре или такмичења у вези
са регуларности, укључујући и покушај учешћа у нерегуларности, казниће се:
• играч забраном играња од 6 месеци до 2 године,
• рагби радник, судија или други учесник на утакмици или такмичењу забраном
вршења функције од 1 до 2 године или забраном вршења било какве активности у вези са
рагби спортом.
• клуб одузимањем до девет бодова или казном до девет негативних бодова,
• клуб враћањем у два ранга нижи степен такмичења или враћањем у најнижи
степен такмичења, а у тежем или поновљеном случају искључењем из будућих такмичења
једне или две такмичарске сезоне.
Члан 72.
Клуб, функционер и сви други чланови рагби организације који на неспортски и
нерегуларан начин притиском, претњом или на други начин утичу на службена лица или
противничку екипу ради освајања бодова на недозвољен начин, казниће се:
• клуб одузимањем до 9 бодова, односно, до 9 негативних бодова,
•функционер клуба и други чланови рагби организације забраном вршења функције
најмање 1 годину или забраном вршења било какве активности у вези са рагби спортом.
За покушај ће се казнити.
Члан 73.
Клуб и рагби радници из члана 8. став 1. тачка б) в) и г) овог Правилника, који на
званичној утакмици изведу састав без већег броја стандардних играча, који нису
повређени, болесни или кажњени, а у циљу да другој екипи омогући да на нерегуларан
начин дође до бодова, казниће се:
• клуб одузимањем до девет бодова или казном девет негативних бодова,
• рагби радници забраном вршења функције до 1 године.
У поновљеном или тежем случају:
• клуб враћањем у два ранга нижи степен такмичења или враћањем у најнижи ранг
такмичења
• рагби радници забраном вршења функције најмање 1 годину.
Прекршаји у вези са регистрацијом играча
Члан 74.
Играч, рагби радник или клуб који у вези са регистрацијом:
• изда бланко исписницу, односно прими исписницу,
• пружи лажне, нетачне и непотпуне податке од значаја за правилно спровођење
регистрације,
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• преправља или уноси одређене податке у документа за регистрацију: рагби
легитимацију, исписницу, потврду о брисању,
• који се истовремено региструје за два или више рагби клубова
• који на било који други начин обмане свој или противнички клуб и рагби
руководство у вези са регистрацијом од значаја за правилно спровођење регистрације и
правилан наступ, казниће се:
• играч забраном играња од шест месеци до две године,
• рагби радник од једне до две године забране вршења функција,
• а клуб са чијим је знањем извршена неправилна регистрација одузимањем до
девет бодова, односно казном до девет негативних бодова која се примењује на онај тим за
који је извршена неправилна регистрација.
Члан Комисије за регистрацију играча са чијим се знањем изврши неправилна
регистрација, казниће се:
• забраном вршења функција у трајању од једне до две године.
Обмањивање и довођење у заблуду
Члан 75.
Играч, рагби радник или клуб који
• пружи лажне, нетачне и непотпуне податке, или неовлашћено преправља
одређене податке од значаја за правилан наступ и правилну регистрацију у записнику
утакмице, рагби легитимацији, исписници, потврди о брисању и другим документима за
регистрацију играча,
• пружи лажне, нетачне и непотпуне податке у записнику утакмице као овлашћени
представник клуба на утакмици и тако обмане рагби орган у утврђивању чињеничног
стања и предузимања одговарајућих мера,
• пружи лажне, нетачне и непотпуне податке у вези са нормативима о стручно
педагошком раду који су од значаја за такмичење клуба у одговарајућем степену
такмичења, • који злоупотреби своју почасну службену пропусницу или улазницу за
бесплатно посећивање утакмица,
• који се лажно представи да је функционер клуба, удружења или савеза на
одређеној утакмици, или
• обмане и доведе у заблуду рагби руководство или клуб у било ком погледу,
• одбије да прими одлуку у просторијама клуба и друге пошиљке упућене
препорученом поштом на адресу становања од стране РСС, а од Поште обавештен о
писпећу поишиљке, казниће се:
• играч – забраном играња од шест месеци до годину дана,
• функционер забраном вршења функција од једне до две године,
• а клуб одузимањем до девет бодова, или казном до девет негативних бодова.
Кумулативно се за прекршај из овог члана може изрећи и новчана казна, а за рагби судије,
контролоре и делегате и казна брисања са листе судија, контролора или делегата.
За покушај ће се казнити.
Занемаривање обавеза
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Члан 76.
Ко према рагбим руководствима занемарује своје обавезе:
• недостављањем исписнице и легитимације када је по прописима рагби
организације на то обавезан,
• неисплаћивањем или закашњењем у исплати накнада и трошкова судија и
делегата и других обавеза из спортских односа,
• неплаћањем чланарине за клуб и играче,
• неподношењем делегату утакмице: рагби легитимација, записника и других
докумената предвиђених пропозицијама такмичења,
• непријављивањем или неблаговременим пријављивањем јавних утакмица и
турнира,
• отежавањем рада рагби органа недостављањем или закашњењем одговора, исказа
или извештаја, и
• неизвршењем других дужности и обавеза које проистичу из правилника и других
прописа рагби организације, казниће се:
• играч забраном играња утакмица до два месеца,
• рагби радник забраном вршења функција до шест месеци,
• клуб новчаном казном.
Отежавање вођења поступка
Члан 77.
Ко рагбим руководствима и њиховим органима отежава вођење поступка давањем
нетачних података, казниће се:
• играч забраном играња до годину дана,
• рагби радник забраном вршења функција до две године,
• а клуб одузимањем до девет бодова или казном до девет негативних бодова.
Због неодазивања на први позив, ако је саслушање неопходно за утврђивање
чињеничног стања, дисциплински орган може изрећи суспензију која траје по одредбама
овог Правилника.
Члан 78.
Службена лица која у извештајима са утакмице не наведу било који инцидент или
значајан догађај који се десио пре, за време или после утакмице, као и клуб и друга лица
од којих се ови подаци траже, казниће се:
• рагби радник забраном вршења функције до 1 године,
• клуб одузимањем до девет бодова или казном до девет негативних бодова
Неизвршавање одлука, захтева и обавеза
Члан 79.
Клуб који не извршава одлуке, захтеве надлежних рагби органа, неизмирује
финансијке обавезе према надлежном савезу или обавезе према клубу, играчу, тренеру и
службеним лицима, утврђене одлуком надлежног органа рагби организације и потписане
међусобне споразуме између клубова, клуба и играча и клуба и тренера, као и уколико не
извршава финансијске обавезе према другом клубу, играчу, тренеру и органима савеза, и
то је утврђено правноснажном одлуком надлежног органа савеза, казниће се:
1. новчаном казном
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2. одузимањем до девет бодова, односно казном до девет негативних бодова
3. забраном регистрације (трансфера) нових играча свих узраста у трајању од
једног до три месеца
Рагби радници клуба из става 1. овог члана могу се казнити забраном вршења
функција од шест месеци до годину дана.
Уколико клуб не извршава финансијске обавезе према другом клубу, играчу,
тренеру и органима савеза или савезу, и то је утврђено правноснажном одлуком
надлежног органа савеза, уз наведене казне може се кумулативно изрећи казна забране
регистрације и трансфера (нових) играча у трајању од једног до три месеца, а која ће се
укинути одмах по извршењу обавеза, о чему је клуб у обавези да у писаној форми
обавести дисциплински орган.
Члан 80.
Рагби радник који као члан одређеног рагби органа несавесно обавља своје
дужности и тиме користи своме, а штети другом клубу, казниће се:
• забраном вршења функција у трајању од шест месеци до годину дана, а у
поновљеном или тежем случају,
• најмање годину дана забране вршења функција или забраном вршења било какве
активности у вези са рагби спортом.
Прекршаји у вези са међународним утакмицама
Члан 81.
Клуб који оде на турнеју у иностранство, или учествује у међународном такмичењу
без одобрења надлежног органа, или се благовремено не врати из иностранства, казниће
се:
• новчаном казном
• забраном наступања у иностранству до годину дана, а у тежим случајевима:
• одузимањем до девет бодова, односно казном до девет негативних бодова, која
казна се примењује на онај тим (први тим, јуниори, кадети, пионири и петлићи) у вези с
којим је учињен овај прекршај.
Одговорни функционери, казниће се:
• забраном вршења функције до годину дана, а у поновљеном или тежем случају:
• трајном забраном било какве активности која је у вези са рагби спортом.
Члан 82.
Клуб који на турнеји у иностранству закључи утакмицу без одобрења надлежног
органа, казниће се:
• забраном наступања у иностранству до годину дана и одузимањем до девет
бодова, односно до девет негативних бодова, која казна се примењује на онај тим (први
тим, јуниори, кадети, пионири) у вези с којим је учињен прекршај.
Одговорни функционери, казниће се:
• забраном вршења функције до годину дана, а у поновљеном или тежем случају: •
трајном забраном било какве активности која је у вези са рагби спортом.
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Члан 83.
Клуб чији играчи или функционери својим држањем у иностранству, на
утакмицама или ван истих, штете угледу наше земље, казниће се:
• забраном наступања у иностранству до годину дана, • а играчи и функционери
забраном играња, односно забраном вршења функције до годину дана.
Члан 84.
Клуб који у саставу своје екипе води у иностранство играча који се налази под
казном или суспензијом, односно, играча који није стекао право играња, казниће се:
• одузимањем до девет бодова, односно, до девет негативних бодова, а казна ће се
применити на онај тим (први тим, јуниори, кадети, пионири и петлићи) у вези с којим је
учињен овај прекршај,
• а играч забраном играња до годину дана
Члан 85.
Клуб који у иностранству без одобрења наступи као репрезентација Србије,
казниће се у смислу одредаба овог Правилника.
Члан 86.
Клуб који у року од три дана по повратку из иностранства у место седиште клуба
не пријави искључење свог играча или тренера, или не достави њихове изјаве у вези са
тим искључењима, казниће се:
• новчаном казном
Члан 87.
Играчи и тренери клуба који у иностранству игра пријатељске утакмице, и на
истима буду искључени због неспортског понашања, или физичког напада, казниће се
новчаном казном.
IV ПРЕКРШАЈИ СУДИЈА, СТРУЧНИХ ПОСМАТРАЧА КОНТРОЛОРА
СУЂЕЊА И ДЕЛЕГАТА
Члан 88.
Судија који у одређено време неоправдано не дође да суди утакмицу, дође на
игралиште, а утакмицу неоправдано не суди, или исту није благовремено отказао, казниће
се:
• забраном суђења од 3 до 6 месеци,
• а у тежим случајевима до годину дана
Стручни посматрач - контролор суђења и делегат који неоправдано не дође да
обавља дужност на утакмици за коју је одређен, казниће се:
• забраном вршења функције од 3 до 6 месеци
• а у тежим случајевима до годину дана
Члан 89.
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Ако судија суди утакмицу коју је одређени судија одложио или пак прекинуо,
казниће се:
• забраном суђења у времену од 6 месеци до једне године.
Члан 90.
Судија који неоправдано прекине утакмицу, казниће се:
• забраном суђења до годину дана.
Члан 91.
Судија коме се утакмица поништи због битне повреде одредаба Правила рагби
игре, казниће се:
• забраном суђења у времену од 3 до 6 месеци,
• а у тежим случајевима до годину дана.
Члан 92.
Судија који се неспортски понаша за време суђења, казниће се:
• забраном суђења у времену од 1 до 6 месеци,
• а у тежим случајевима до годину дана.
Стручни посматрач – контролор суђења и делегат који се неспортски понаша за
време обављања дужности на утакмици за коју је одређен, казниће се:
• забраном вршења дужности у времену од 1 до 6 месеци,
• а у тежим случајевима до годину дана.
Члан 93.
Судија, стручни посматрач – контролор суђења и делегат, који поднесе нетачан
или непотпун извештај о утакмици на којој је обавио, дужност судије, или помоћног
судије, односно, стручног посматрача – контролора суђења и делегата, казниће се:
• забраном суђења од 2 до 6 месеци,
• а у тежим случајевима до годину дана,
• стручни посматрач – контролор и делегат, забраном вршења дужности од 2 до 6
месеци,
• а у тежим случајевима до годину дана.
Члан 94.
Судија, стручни посматрач - контролор суђења и делегат, који наплати већу
накнаду или путне трошкове, односно, трошкове суђења, или обављања дужности
стручног посматрача – контролора и делегата, него што је имао право, казниће се:
• забраном суђења у трајању од 6 месеци до годину дана,
• а у тежем или поновљеном случају до две године или забраном вршења функције
• стручни посматрач – контролор и делегат, забраном вршења дужности од 6
месеци до годину дана,
• а у тежем или поновљеном случају до две године или забраном обављања било
какве активности у вези са рагби спортом.
Члан 95.
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Судија, стручни посматрач - контролор суђења и делегат, који даје изјаву у
средствима јавног информисања о суђењу на утакмици на којој је обављао дужност, или о
суђењу других утакмица на неком од такмичења у оквиру РСС, без дозволе надлежног
судијског органа, казниће се:
• забраном суђења у трајању до шест месеци,
• а у тежим случајевима до годину дана,
• стручни посматрач – контролор и делегат, забраном вршења функције у трајању
до шест месеци,
• а у тежим случајевима до годину дана.
Члан 96.
Судија, стручни посматрач - контролор суђења и делегат, који за време суђења или
по завршеној утакмици физички нападне играча, функционера клуба или савеза, гледаоца,
казниће се:
• забраном суђења у трајању од 6 месеци до годину дана,
• а у тежем или поновљеном случају до 2 године или обављања било какве
активности у вези са рагби спортом,
• стручни посматрач – контролор и делегат, забраном вршења функције у трајању
од 6 месеци до годину дана,
• а у тежем или поновљеном случају до 2 године или обављања било какве
активности у вези са рагби спортом.
Члан 97.
Судија,стручни посматрач – контролор суђења и делегат, који се неоправдано не
одазове позиву надлежног органа рагби организације и тиме отежава вођење поступка,
казниће се:
• забраном суђења у времену од 3 до 6 месеци,
• стручни посматрач – контролор и делегат, забраном вршења функције у трајању
од 3 до 6 месеци.
Члан 98.
Судија, стручни посматрач – контролор суђења и делегат, који спречава вођење
поступка, које се води против њега било недоласком на саслушање, или на било који
други начин, казниће се:
• забраном суђења у времену од 6 месеци до годину дана,
• стручни посматрач – контролор и делегат, забраном вршења функције у трајању
од 6 месеци до годину дана.

Члан 99.
Судија, стручни посматрач – контролор суђења и делегат, који врши дужност у
време кад се налази под суспензијом, казном или на боловању, казниће се:
• забраном суђења у времену од 6 месеци до годину дана,
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• стручни посматрач – контролор и делегат, забраном вршења функције у трајању
од 6 месеци до годину дана.
Судија, стручни посматрач – контролор суђења и делегат, који врши дужност на
првенственој или куп утакмици на коју није делегиран, а судија и на пријатељској
утакмици или турниру, биће кажњен забраном суђења, односно, вршења функције од 1-3
месеца, а у поновљеном случају до 1 године.
Члан 100.
Када су у питању судије који су и активни играчи за време казне забране суђења не
могу наступати као играчи на јавним утакмицама, односно, за време казне забране играња
не могу судити на јавним утакмицама.
V ПОСТУПАК
Дисциплински органи
Члан 101.
Казне предвиђене овим Правилником изричу надлежна судска тела Рагби савеза
Србије: Дисциплински судија и Дисциплинско - такмичарска комисија.
Дисциплински поступак је јаван, осим код одлучивања о казни.
Члан 102.
Члан дисциплинског органа који је учествовао у одлучивању у првом степену, не
може одлучивати о истом предмету и у другом степену.
Члан дисциплинског органа, када се решава о прекршају клуба или члана клуба,
чији је он члан, изузима се од разматрања и одлучивања у том предмету
Члан 103.
Дисциплински судија РСС, надлежан је да решава у првом степену о свим
прекршајима које су извршили:
• чланови Скупштине, чланови Управног одбора, чланови Надзорног одбора РСС.
• клубови, у вези са финансијско материјалним пословањем када је реч о њиховим
обавезама према Рагби савезу Србије,
• играчи, рагби радници, клубови и када је реч о прекршају у вези са прописима о
регистрацији играча за клубове,
• клубови и рагби радници у вези са неизвршењем прваоснажних одлука
Дисциплинско – такмичарске комисије РСС и одлука других надлежних органа РСС.
Дисциплинско такмичарска комисија надлежна је да решава у првом степену о
прекршајима које учине:
• играчи, рагби радници, делегати, стручни и технички руководиоци, клубова,
клубови, судије и тренери на свим међународним утакмицама, утакмицама одиграним у
оквиру такмичења којим руководе или која одобравају органи Рагби савеза Србије и
утакмицама свих репрезентација Рагби савеза Србије, као и прекршајима учињеним у вези
са тим утакмицама.
Против одлука Дисциплинског судије и Дисциплинско – такмичарске комисије
жалба се подноси Комисији за жалбе РСС.
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Покретање поступка
Члан 104.
Дисциплински поступак може бити покренут на основу:
• извештаја делегата,
• извештаја судија,
• извештаја комесара за безбедност,
• пријаве рагби руководства,
• пријаве клуба,
• пријаве директора лиге/комесара за такмичење,
• по службеној дужности,
• пријаве играча и рагби радника.
Пријава се подноси надлежном дисциплинском органу који одлучује о покретању
поступка.
Дисциплински поступак може бити покренут и када судија на утакмици није уочио
теже случајеве неспортског поншања (прекршаје).
Члан 105.
Пре покретања поступка, дисциплински орган треба претходно да утврди да ли је
надлежан да расправља о том случају.
Ако дисциплински орган није надлежан да расправља по случају пријаве, дужан је
да предмет уступи надлежном дисциплинском органу.
Сукоб надлежности дисциплинских органа решава Управни одбор РСС.
Ток поступка
Члан 106.
По утврђивању своје надлежности дисциплински орган приступа позивању, путем
емаила клуба или организације у којој је лице члан и саслушању пријављеног извршиоца
прекршаја да би могао одлучити о покретању дисциплинског поступка и о томе донети
одлуку.
Нико не може бити кажњен пре него што буде саслушан.
Сматра се да је неко саслушан ако на позив надлежног органа достави своју изјаву,
а ако извршилац прекршаја одбије да приступи саслушању или не достави писану изјаву,
сматраће се као да је саслушан.
Ако је реч о искљученом играчу, или удаљеном другом службеном лицу, исти је
дужан по завршетку утакмице да се јави делегату ради саслушања.
Уколико се ради о пријављеном играчу или пријављеном другом службеном лицу,
од стране судије утакмице или делегата, у обавези су да поступе у складу са ставом 4. овог
члана.
Ако то не учини, својом кривицом, сматраће се као да је саслушан, па ће надлежни
дисциплински орган одлучивати о прекршају на основу материјала са којим располаже.
Члан 107.
Дисциплински поступак је хитан и економичан.
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Првостепени дисциплински поступак треба бити завршен у року од три месеца од
дана подношења пријаве, а другостепени поступак треба бити окончан у наредном року од
три месеца.
Члан 108.
Извршилац прекршаја има право на заступника, који искључиво може бити
адвокат, као и право да тражи да буде позван о свом трошку на седницу дисциплинског
органа ради детаљнијег образложења, односно, саслушања.
РСС у поступку заступа Генерални секретар или лице које Генерални секретар
овласти.
У сложенијим случајевима, дисциплински орган може, када нађе за потребно, да
позове ради консултовања и стручњаке (представнике судијске и тренерске организације и
др.) у циљу правилног доношења одлуке.
Утврђивање чињеница
Члан 109.
Дисциплински органи заснивају одлуке, изричу казне на основу изведених доказа
(званичних извештаја, саслушања сведока, саслушања страна, непосредне провере,
тражених белешки и докумената, стручних мишљења, ТВ и видео записа, личних
признања и др.) и прибављеног мишљења од службених лица и органа РСС, органа јавне
сигурности и других државних органа, као и непосредног запажања.
Као доказ из претходног става могу се узети изјаве дате и пред другим органима.
Члан 110.
Претпоставља се да су чињенице садржане у записнику и извештајима судија са
утакмице тачне. Уколико неко тврди другачије од онога што стоји у записнику и
извештају, терет доказа је на њему.
Уколико постоји несагласност у извештајима више судија утакмице (судија
утакмице, два помоћника и четвртог судије) и нема другог начина утврђивања
материјалне истине, пресудним се сматра извештај главног судије утакмице о
инцидентима који су се догодили на терену за игру, а за инциденте који су се догодили
ван терена за игру, пресудним се сматра извештај делегата.
Суспензија
Члан 111.
Суспензија може бити:
• аутоматска, и
• на основу одлуке дисциплинског органа
Члан 112.
Аутоматска суспензија настаје када играч буде искључен из игре на домаћој
првенственој или куп утакмици, а за искључење из игре на утакмицама које се играју у
оквиру такмичења које организују остале међународне рагби организације, примењују се
прописи ових организација.
У случају искључења играча на пријатељским утакмицама које се играју у земљи и
иностранству, надлежни дисциплински орган покреће поступак на основу пријаве судије
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утакмице (за утакмице које се играју у земљи), односно, на основу обавештења клуба чији
је играч члан које је овај клуб дужан доставити надлежном дисциплинском органу РСС у
року од 3 дана по повратку екипе у земљу.
Аутоматска суспензија настала искључењем играча на првенственој или куп
утакмици траје по одредбама овог Правилника и не односи се на пријатељске утакмице.
Члан 113.
Аутоматска суспензија траје месец дана, а може бити изузетно продужена највише
још за месец дана одлуком дисциплнског органа, уколико је случај компликован, а није
могао бити благовремено ислеђен, а уз то постоје услови за строже кажњавање.
Дисциплински орган може донети одлуку о укидању аутоматске суспензије
уколико нађе да јој нема места с обзиром на извршени прекршај.
Играч на издржавању казне у казнено-поправним установама налази се под
аутоматском суспензијом за све време издржавања те казне.
Аутоматска суспензија се урачунава у казну.
Члан 114.
Ако клуб, играч, рагби радник у остављеном року на позив надлежног органа не
исплати одређену новчану казну или обавезу према другом клубу, органу, играчу, или
рагби раднику, насталу у вези са спортским односима, биће суспендован на основу одлуке
дисциплинског органа, а против њега поведен дисциплински поступак.
Суспензија почиње да тече од дана истека остављеног рока за исплату новчане
казне или обавезе, а укида се:
• одлуком дисциплинског органа чим се утврди да је престао разлог суспензије, и
• аутоматски после извршене уплате пуног износа казне, или обавезе, односно
доспеле рате ако је одлуком због које је настала суспензија тако одређено и то у
случајевима када је обавеза извршена после седнице дисциплинског органа.
О испуњавању обавезе клуб је дужан, најкасније 48 сати пре почетка наредне
утакмице, истовремено у писаној форми да обавести надлежни дисциплински орган који
је донео одлуку о суспензији, као и такмичарски орган ради предузимања одговарајућих
мера у вези са евентуално предвиђеним утакмицама од тог тренутка суспендованог клуба.
Члан 115.
Суспензија на основу одлуке дисциплинског органа може се изрећи играчима,
клубовима, рагбим радницима у свим случајевима када је за извршени прекршај
предвиђена тежа казна.
За изрицање суспензије надлежни су одговарајући органи савеза утврђени чланом
101. овог Правилника.
Суспензија из става 1. почиње да тече по истеку 24 часа од пријема одлуке
службеног саопштења, достављеног емаилом на званичну адресу клуба и траје два месеца,
односно, до одлуке надлежног органа уколико је донета у том року.
У случајевима сложених поступака који захтевају прибављање додатне и допунске
документације, пре свега, од државних органа и других рагби органа, суспензија се може
продужити за још 30 дана.
Време проведено под суспензијом урачунава се у казну.
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Члан 116.
Против суспензије из члана 111. овог Правилника може се дисциплинском органу
који је донео одлуку о суспензији уложити приговор у року од два дана од дана пријема
одлуке о суспензији.
Приговор ће бити усвојен и одлука о суспензији ће бити укинута или измењена:
- ако се ради о очигледној грешки и суспендовано лице нема финансијских обавеза
због којих је суспендовано,
- ако је погрешно утврђена висина неиспуњених финансијских обавеза.
Против одлуке по приговору не може се уложити жалба.
Обустављање поступка
Члан 117.
Када дисциплински орган утврди да нема места покретању дисциплинског
поступка, својом одлуком одбацује поднесену пријаву, а када у току дисциплинског
поступка утврди постојање неке од околности која му онемогућава даље вођење поступка
(застарелост), обуставиће поступак одлуком.
На одлуку дисциплинског органа о одбацивању пријаве, односно, обустављању
поступка, подносилац пријаве има право жалбе другостепеном органу, у року од осам
дана од дана пријема одлуке.
Одлуке дисциплинских органа
Члан 118.
У одлуци дисциплинског органа, мора бити наведено: састав дисциплинског
органа, прекршилац, опис прекршаја, врста прекршаја, казна, образложење, и поука о
правном леку.
Изрека сваке одлуке о казни мора бити објављена путем службеног саопштења уз
назначења када почиње казна да тече.
Члан 119.
Надлежни дисциплински орган дужан је да сваку изречену казну у писаној форми
електронском поштом на званичну е-маил адресу клуба, саопшти клубу чији је тим или
играч и рагби радник кажњен, и то најкасније у року од 24 часа од дана изрицања казне.
Ако достава из става 1. овог члана не буде успешна, изречена казна ступа на снагу
даном објављивања на званичној Интернет презентацији (сајту) надлежног рагби савеза.
Одлука о казни мора бити саопштена клубу најкасније 24 часова пре одигравања
прве утакмице која спада у казну.
Казна тече од дана саопштења исте клубу. Ако је кажњени играч био под
суспензијом, казна тече од дана саопштења суспензије клубу, односно, од дана када је
наступила аутоматска суспензија.
Првостепени дисциплински орган дужан је да по службеној дужности прати
извршење казне.
Члан 120.
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Уколико статутом или другим општим актом надлежног савеза није предвиђен
другачији начин саопштавања и објављивања одлука, дисциплински орган је дужан да
одлуку са образложењем достави препорученом пошиљком кажњеном лицу или рагби
органу чији је кажњено лице члан, односно, клубу, подносиоцу пријаве и дисциплинском
инспектору року од три дана од дана по изрицању казне, а у сложенијим случајевима у
року од 8 дана.
Жалбени поступак
Члан 121.
Против одлуке о казни може се уложити жалба другостепеном органу- Комисији за
жалбе.
Комисију за жалбе чине три члана, Председник Скупштине, Председник Управног
одбора и Генерални секретар РСС.
Управни одбор може именовати заменика члана комисије уколико је неко од лица
пословно или на било који други начин спречен да учествује у раду комисије.
Жалба се подноси у року од осам дана од дана пријема одлуке.
Уколико рок за улагање жалбе истиче у недељу или на дан државног празника, рок
за жалбу се продужава за први наредни радни дан.
Жалба се предаје у писаној форми дисциплинском органу првог степена који у
року од три дана читав предмет доставља на решавање дисциплинском органу другог
степена.
При оцени благовремености жалбе узима се у обзир датум када је жалба
непосредно предата надлежном органу за оверу пријема, или датум поштанског жига на
потврди о пријему препоручене пошиљке. Уз жалбу се подноси доказ о уплати таксе, која
мора бити уплаћена у року утврђеном у ст. 2 овог члана, чију висину одређује надлежни
орган РСС.
Члан 122.
У жалбеном поступку првостепени орган ће утврдити да ли је жалба уредна,
прописно таксирана, да ли је благовремена, изјављена од овлашћеног лица и допуштена.
Неблаговремене, нетаксиране или недовољно таксиране, недопуштене и жалбе
изјављене од стране неовлашћених лица одбациће се одлуком.
Против одлуке о одбацивању неблаговремене, нетаксиране, недовољно таксиране
или недопуштене жалбе, жалилац има право жалбе надлежном другостепеном органуКомисији за жалбе
Члан 123.
Жалбу могу поднети:
• кажњени,
• подносилац извештаја или пријаве,
• клуб чији је члан кажњен, уз писану сагласност кажњеног члана клуба,
• орган чији је члан кажњен, уз писану сагласност кажњеног члана.
Члан 124.
Ако орган, који је донео одлуку о казни, поводом жалбе установи да проведени
поступак није био потпун, а да је то могло утицати на решавање о ствари, он ће поступак
употпунити пре достављања жалбе другостепеном органу.
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Ако орган који је донео одлуку о казни у целини усвоји захтев изнет у жалби, он
може изменити своју одлуку о казни.
Члан 125.
Жалба на одлуку о казни не задржава њено спровођење:
Играчима: забрана играња одређеног броја првенствених-куп утакмица или
међународних утакмица, забрана играња на одређено време:
- Рагби радницима: забрана вршења дужности у рагби организацији одређеног
броја првенствених-куп утакмица, забрана вршења дужности у рагби организацији на
одређено време
- Клубовима: одигравањем 1 до 6 утакмица на свом игралишту без присуства
публике, забраном одигравања од две до дванаест утакмица на свом игралишту или свим
игралиштима одређеног подручја, забраном присуства навијача на утакмицама када клуб
гостује од 1-6 утакмица, забрана регистрације (трансфера) нових играча.
Жалба није допуштена против одлуке о суспензији.
Члан 126.
Решавајући о жалби другостепени дисциплински орган може одлуку о
дисциплинској казни:
• потврдити
• преиначити
• укинути
Другостепени орган одбиће жалбу и потврдити првостепену одлуку, када утврди да
је жалба неоснована.
Другостепени дисциплински орган може преиначити одлуку због погрешне правне
оцене дела (квалификација), због врсте и висине казне, или ако се утврди да дело
окривљеног нема обележја изречене дисциплинске казне, па се из тих разлога
дисциплински поступак обуставља.
Поводом жалбе кажњених одлука о казни не може бити измењена на њихову
штету.
У другостепеном поступку не могу се оцењивати докази, нити утврђивати
чињенице које нису изведени, односно, утврђени у првостепеном поступку, осим уколико
су били познати учесницима поступка или из других разлога нису могли бити изведени у
првостепеном поступку.
Другостепени дисциплински поступак треба бити окончан у року од три месеца.
Другостепена одлука доставља се у складу са чланом 119. став 1. овог Правилника.
Члан 127.
Другостепени дисциплински орган укинуће одлуку о дисциплинској казни када
утврди да ју је донео стварно ненадлежни дисциплински орган и предмет ће уступити
стварно надлежном дисциплинском органу.
Другостепени дисциплински орган укинуће одлуку о казни када установи да је
потребно допунити поступак или спровести нови поступак, вратиће списе првостепеном
органу да овај донесе нову одлуку.
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Првостепени дисциплински орган којем је предмет враћен, дужан је да изврши
потребне радње ради допуне поступка, односно, поступи по примедбама другостепеног
органа.
Комисија за жалбе на седници доноси одлуку о жалби и обавезно сачињава
Записник о већању и гласању, који се налази у прилогу овог Правилника.
Одлука је донета уколико су два члана гласала – за.
VI

ВАНРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ
Понављање поступка
Члан 128.

Понављању поступка има места:
• ако се докаже да је правноснажна одлука заснована на лажним доказима,
• ако постоје нове чињенице и нови докази који би били од утицаја на одлуку, а
које учинилац прекршаја раније није знао,
• ако је за исти прекршај раније дисциплински кажњен.
Члан 129.
Предлог за понављање поступка могу поднети сва лица и органи из члана 134. овог
Правилника, као и дисциплински органи који су одлуку доносили.
Предлог се подноси извршном одбору савеза чији су органи донели коначну
одлуку.
Предлог за понављање поступка може се поднети у року од 3 (три) месеца од дана
сазнања да постоје нови докази и чињенице, а најдуже 6 (шест) месеци од саопштења
одлуке.
Члан 130.
Првостепени дисциплински орган надлежног територијалног савеза ако се усвоји
предлог за понављање поступка, може спровести нови поступак, ради ислеђивања и
доношења нове одлуке.
Предлог за понављање поступка не задржава издржавање изречене казне.
Ванредно ублажавање казне
Члан 131.
Када постоје докази да је изречена казна остварила своју сврху, или када су се
појавиле нове околности настале након правноснажности одлуке о казни или околности
које су постојале у време изрицања казне за које дисциплински орган није знао, као и
друге околности које су по својој природи, да су узете у обзир приликом одмеравања
казне, очигледно би на њу утицале да она буде блажа по висини и врсти, или пак изазвале
ослобађање учиниоца од казне, извршни одбор надлежног савеза чији су органи донели
коначну одлуку може донети одлуку о ублажавању казне или ослобађању од даљег
издржавања казне.
Члан 132.
Молба за ванредно ублажавање казне може се упутити само једном у току исте
такмичарске сезоне и то оном савезу чији је дисциплински орган изрекао коначну одлуку
о казни уз услов, да је учинилац издржао најмање половину изречене казне.
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Када је субјекту дисциплинске одговорности изречена мера забране вршења било
какве активности у вези са рагби спортом, молба за ванредно ублажавање казне може се
упутити надлежном органу по истеку 4 (четири) године од дана правноснажности
изречене казне.
VII ЗАШТИТА ПРАВИЛНИКА
Члан 133.
Против коначних одлука дисциплинских органа, Управни одбор може подићи
захтев за заштиту Дисциплинског правилника РСС, уколико је овај повређен.
Управни одбори територијалних рагби савеза подижу захтев за заштиту овог
Правилника када је реч о одлукама које су донели дисциплински органи општинских,
окружних, подручних, Рагби савез града, регионалних и покрајинских савеза.
О захтеву за заштиту овог Правилника, који је подигао Управни одбор РСС
одлучује Скупштина РСС, а о осталим захтевима Скупштине територијалних рагби савеза.
Члан 134.
Предлог за подизање захтева за заштиту могу поднети субјекти дисциплинске
одговорности којима је изречена казна, подносиоци пријава и друге заинтересоване стране
чланови рагби организације.
Предлог за подизање захтева за заштиту Дисциплинског правилника може се
поднети у року од месец дана од дана пријема коначне одлуке.
Предлог се подноси писмено преко органа који је донео коначну одлуку, са
прилагањем доказа о уплати прописане таксе, а овај је дужан да предлог са целокупном
документацијом и својим мишљењем о наводима предлога достави Управном одбору
РСС, односно, Управном одбору територијалних рагби савеза.
Члан 135.
Управни одбор РСС, односно Управни одбори територијалних рагби савеза
поводом захтева за заштиту Правилника, донеће одлуку уколико је захтев основан, којом
ће коначну одлуку укинути и предмет вратити на поновно расправљање надлежном
органу или ако то нађе за сходно сами донети коначну одлуку.
Члан 136.
Ако коначна одлука буде укинута и предмет враћен на поновно расправљање
надлежном органу, исти је дужан да изведе све оне радње и да расправи сва она питања на
која му је указано и да се приликом доношења одлуке придржава ставова и мишљења која
су тим поводом изражена у одлукама о укидању коначних одлука.
У случају када надлежни орган не поступи по примедбама из одлука Управног
одбора РСС, односно Управних одбора територијалних рагби савеза, орган надлежан за
решавање о заштити правилника овлашћен је да сам реши предмет и донесе одлуку по
захтеву.
Члан 137.
Управни одбор РСС овлашћен је да издаје упутства и даје тумачења за примену
овог Правилника.
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Члан 138.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о дисциплинској
одговорности Рагби савеза Србије од 04. маја 2015. године.
Члан 139.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на званичној
интернет адреси Рагби савеза Србије.
Рагби савез Србије
Председник Игор Стојадиновић
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