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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  

ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊУ 

РАГБИ САВЕЗА СРБИЈЕ 

На основу члана 47. став 1. тачка 5) Статута Рагби савеза Србије, Управни одбор Рагби 

савеза Србије  на седници одржаној  17.02.2021.године, донео је измене и допуне 

Правилника о такмичењу, пречишћен текст:  

Члан 1. 

Правилник о такмичењу (у даљем тексту: Правилник) садржи опште одредбе о систему 

сталних такмичења Рагби савеза Србије (у даљем тексту: Савез), услове под којима се 

играју рагби утакмице и опште услове такмичења. 

Овај Правилник је обавезујући за све организације које учествују у такмичењима. Све 

пропозиције и сви остали услови под којима се играју рагби утакмице, морају бити у 

сагласности са одредбама овог Правилника и Правилима рагби игре. 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 2. 

Стална такмичења Савеза се одржавају у следећим дисциплинама: 

 Рагби (По Правилима игре Ворлд Рагбија за Рагби) и 

 Рагби 7 (По  Правилима игре Ворлд Рагбија за Рагби 7). 

Члан 3. 

У дисциплини рагби, одржавају се  следећа стална такмичења: 

 Првенство Србије и 

 Куп Србије.  

У дисциплини рагби 7, одржавају се  следећа стална такмичења: 

 Првенство Србије. 

Члан 4. 

Стална такмичења се одржавају у следећим категоријама: 

 Сениори; 

 Јуниори; 

 Кадети; 

 Пионири и  

 Петлићи.  

Квалификације за поједина стална такмичења сматрају се сталним такмичењем Савеза. 
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Члан 5. 

У такмичењима млађих категорија у дисциплини рагби, важе следеће модификације: 

 Јуниори Кадети Пионири Петлићи 

Број играча 15 12 10 8 

Трајање игре 70 мин 60 мин 50 мин 40 мин 

Терен 100м х 65 м 80м х 50м 55м х 35м 55м х 30м 

Скрам састав 3 прва линија 

2 играча друга 

3 играча трећа 

3 прва линија 

2 играча друга 

1 играч трећа 

3 прва линија 

2 играча друга 

2 прва линија 

1 играч друга 

Скрам гурање 1,5 метара 1 метар 1 метар 1 метар 

Рак Без ограничења Без ограничења Без ограничења Без ограничења 

Аут Без ограничења Без ограничења Без ограничења Без ограничења 

Шут Без ограничења Без ограничења Без ограничења Само из 10м 

 

Остале модификације везане за такмичења млађих категорија дефинисане су 

Пропозицијама такмичења. 

Члан 6. 

Такмичења се одржавају у мушкој и женској конкуренцији, уколико учествују 

минимум две екипе у истој такмичарској категорији. 

Члан 7. 

Пропозицијама такмичења се могу утврдити одређене модификације за такмичења у 

нижем рангу такмичења, односно такмичењима која не одлучују о државном Прваку 

или освајачу Купа.                                                                                                              

Развојна такмичења се организују по потреби.                                                                       

Правила и пропозиције развојних такмичења доноси Управни одбор. 

Члан 8. 

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 9. 

Пријатељске, припремне и тренинг утакмице може организовати свака основна 

организација Савеза придржавајући се одредби овог Правилника и осталих аката 

Савеза.                                                                                                                                          

Услове под којима се играју ове утакмице одређује организатор. 

2. ЖРЕБ, ПРОПОЗИЦИЈЕ И КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА 
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Члан 10. 

Пропозиције за стална такмичења доноси Управни одбор. Пропозиције детаљно 

одређују начин такмичења, те садрже и остале одредбе које нису предвиђене овим 

Правилником.                                                                                                               

Пропозиције такмичења не могу се мењати у току такмичења. 

Члан 11. 

Такмичарска сезона је регулисана вечитим (сталним календаром такмичења).                

За сениоре такмичарска сезона прати календарску годину и траје од 01. марта до 30. 

новембра.                                                                                                                                         

За млађе категорије такмичарска сезона прати школску годину и траје од 01. септембра 

до 30. јуна. 

Такмичарска сезона се дели на две полусезоне:  

 Пролећна полусезона, од 01. марта до 30. јуна и 

 Јесења полусезона, од 01. септембра до 30. новембра. 

Између две полусезоне постоје два прелазна рока: 

 Летњи прелазни рок, од 01. јула до 15. јула и 

 Зимски прелазни рок, од 15. децембра до 15. јануара. 

 

Члан 12. 

Најмање 30 (тридесет) дана пре почетка такмичења Клубови се пријављују за учешће у 

такмичењу. Пријава мора бити извршена писменим путем на прописаном обрасцу 

(Прилог 1 овог Правилника).                                                                                            

Члан 13. 

Након прикупљених пријава за такмичење, организује се састанак представника 

клубова и на лицу места се обавља жреб. Жреб је јаван, те му могу присуствовати 

представници екипа које учествују у такмичењу, представници органа Савеза, као и 

представници средстава јавног информисања. 

Члан 14. 

Жребом се одређује распоред утакмица у такмичњу на основу Бергерових таблица. 

Распоред утакмица се не може мењати без сагласности КЗТ и обе екипе. КЗТ може 

дозволити да се термин одигравања утакмице помери пре или после термина утврђеним 

Календаром такмичења, али само уколико се сагласе обе екипе и да се не ради о 

утакмици задњег кола такмичења. 

Члан 15. 
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Календар се посебно усваја за сваку такмичарску полусезону.                                                        

Календар такмичења усваја Управни одбор.                                                                   

Током полусезоне Календар такмичења се не може мењати, осим у случају потребе за 

одређивање новог термина за одигравање неке утакмице или турнира (одлагање или 

понављање) или обавеза националних селекција.                                                                 

У случајевима из горњег става, за измену Календара такмичења надлежно је лице 

овлашћено за руковођење такмичењем. 

3. РУКОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊЕМ 

Члан 16. 

Сталним такмичењима Савеза руководе Комесар за такмичење (у даљем тексту КЗТ) и 

Дисциплинско-Такмичарска комисија (у даљем тексту ДТК). 

Функција Комесара за такмичење може бити поверена Менаџеру за развој и такмичење, 

Техничком директору или другом лицу по одлуци Управног одбора. 

Чланове Дисциплинско-такмичарске комисије бира Управни одбор са мандатом од 4 

(четири) године, са могућношћу поновног реизбора. Мандат члановима ДТК може 

престати и оставком или опозивом. Комисија броји 3 (три) члана и доноси одлуке 

простом већином од присутних чланова. 

Члан 17. 

Комесар за такмичење је извршни орган и обавља следеће послове: 

1. Руководи жребом за такмичења; 

2. Саставља предлог Календара и пропозиција такмичења; 

3. Обавља регистрацију и лиценцирање играча, тренера, делегата, судија и лекара; 

4. Делегира службена лица у сарадњи са Комесаром за судије и Делегатском 

организацијом; 

5. Обавља регистрацију утакмица као првостепени орган;  

6. Саставља извештај о регистрацији утакмица КЗТ; 

7. Саставља записнике са састанака ДТК; 

8. Доставља одлуке дисциплинских органа; 

9. Израђује Билтен националних такмичења; 

10. Саставља Извештај о праву гласа на Скупштини, у складу са Статутом; 

11. Објављује извештаје, записнике и друга обавештења путем емаила и сајта Савеза; 

12. Извршава друге задатке предвиђене овим Правилником, Пропозицијама такмичења 

и Дисциплинским правилником. 

 

Члан 18. 

Дисциплинско-Такмичарска комисија обавља следеће послове: 

1. Одлучује као другостепени орган за жалбе на одлуке КЗТ; 
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2. Одлучује о регистрацији спорних утакмица као првостепени орган; 

3. Делује као судско тело Рагби савеза Србије у складу са Дисциплинским 

правилником; 

4. Извршава друге задатке предвиђене овим Правилником. 

 

Члан 19. 

КЗТ и ДТК своје одлуке достављају путем електронске поште или их објављују на сајту 

Савеза. 

4. СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА, БОДОВАЊЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА 

Члан 20. 

Право учествовања у сталним такмичењима Савеза имају све регистроване основне 

организације (Клубови и спортска удружења), са једном или више екипа.                        

За поједине врсте такмичења могу се, Пропозицијама такмичења, одредити посебни 

услови за такмичење.                                                                                                                     

Под посебним условима такмичења, подразумева се обавеза учествовања млађих 

старосних категорија, женских екипа, учешћа са више екипа и слично.           

Финансијски услови учешћа у такмичењима су дефинисани посебним Правилником 

који за сваку сезону доноси Управни одбор. 

Члан 21. 

У такмичењу које се игра по бод систему, редослед екипа одређује се према добијеним 

бодовима: 

-Победа: 4 (четири) бода; 

-Нерешено: 2 (два) бода; 

-Пораз: 0 (нула) бодова; 

-У случају пораза са 7 (седам) и мање поена разлике: 1 (један) бонус бод; 

-У случају постигнута 4 (четири) и више есеја: 1 (један) бонус бод. 

Екипа може освојити 2 бонус бода на истој утакмици уколико изгуби са 7 или мање 

поена разлике, а постигне 4 или више есеја. 

Члан 22. 

У случају истог броја бодова редослед екипа се одређује на следећи начин: 

-Боља разлика постигнутих и примљених поена, а ако је она изједначена; 

-Мањи број кажњених црвеним картоном, а ако је он изједначен; 

-Резултат у међусобним утакмицама, а ако је он изједначен; 
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-Већи број датих поена, а ако је он изједначен; 

-Већи број датих поена у међусобним утакмицама, а ако је он изједначен; 

-Већи број постигнутих есеја, а ако је он изједначен; 

-Мањи број примљених есеја, а ако је он изједначен; 

-Већи број постигнутих дроп голова, а ако је он изједначен; 

-Већи број постигнутих казни, а ако је он изједначен; 

-Мањи број опоменутих жутим картоном. 

У случају да су екипе у свему изједначене: 

- за места која не одлучују о победнику такмичења или испадању у нижи ранг 

такмичења, екипе деле заузето место; 

-за места која одлучују о победнику такмичења или екипи која испада у нижи ранг 

такмичења, победник ће се добити новом утакмицом на неутралном терену. 

Члан 23. 

Ако се за одређивање редоследа морају одиграти нове утакмице, оне ће се одиграти на 

месту за које се договоре клубови учесници. Ако то није могуће, место одигравања 

одређује КЗТ.                                                                                                                

Утакмице из горњег става овог члана играју се 7 (седам) дана након одигравања задњег 

кола такмичења, осим ако се екипе не сложе да се одиграју раније.                     

Организатор ових утакмица је Савез.                                                                                  

Савез сноси трошкове терена, службених лица и друге организацијске трошкове, а 

клубови своје путне трошкове. 

Члан 24. 

Ако се код такмичења по Куп систему (на испадање) плеј оф утакмица и код утакмица 

којима се одређује редослед на табели, у регуларном времену постигне нерешен 

резултат, игра се након паузе од 5 (пет) минута, продужетак утакмице у трајању од 2 

пута по 10 (десет) минута, са одмором између 2 продужетка у трајању од 5 (пет) 

минута.                                                                                                                                           

Пре почетка продужетка, жребом се бирају стране и почетни ударац.                               

Ако је резултат и након одиграног продужетка нерешен, приступа се извођењу пенала.     

Изводи се 5 (пет) пенала, ударце изводи 5 (пет) различитих играча из обе екипе 

наизменично. Ударце могу изводити само играчи који су у тренутку истека другог 

продужетка били на терену у саставу екипе. Пре почетка извођења пенала, жребом се 

бира гол на који ће се шутирати и екипа која ће извести први ударац. Ударци се изводе 

са следећих позиција и по следећем распореду: 
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 Први ударац се изводи са леве стране на тачки укрштања линије 22 метра и 15 

метара;  

 Други ударац се изводи по средини гола са линије 22 метра;                                      

 Трећи ударац се изводи са десне стране на тачки укрштања линије 22 метра и 15 

метара;  

 Четврти ударац се изводи по средини гола са линије 22 метра;                                                                                                                                     

 Пети ударац се изводи са леве стране на тачки укрштања линије 22 метра и 15 

метара. 

Ако је и након тога резултат изједначен приступа се наизменичном извођењу пенала, 

по један из обе екипе, до коначног добијања победника.                                                     

Играчи за извођење пенала одређују се по слободном избору екипе, с тим да један 

играч може да изведе други ударац тек када су сви његови саиграчи који су завршили 

утакмицу, извели по један ударац.                                                                                        

Код такмичења млађих категорија, по истеку регуларног времена утакмице, приступа 

се извођењу пенала, без одигравања продужетака. 

Члан 25. 

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 

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 26. 

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 27. 

Казна одузимања бодова и негативних бодова примењује се само за прекршаје који су 

изричито наведени у овом и Дисциплинском правилнику, и то у првом реду се 

примењују казне одузимања бодова. Изузетно, уколико казна одузимања бодова, с 
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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.  

Члан 28. 

У такмичењу које се игра по турнирском систему, редослед екипа одређује се према 

добијеним бодовима: 

-Победа: 4 (четири) бода; 

-Нерешено: 2 (два) бода; 

-Пораз: 0 (нула) бодова; 

У турнирском систему такмичења, не важе бонус бодови. 

Члан 29. 

У такмичењу које се игра по систему серије турнира, редослед екипа одређује се према 

добијеним бодовима на појединачним турнирима: 

Прво место на турниру: 10 (десет) бодова; 

Друго место на турниру: 8 (осам) бодова; 

Треће место на турниру: 6 (шест) бодова; 

Четврто место на турниру: 4 (четири) бода; 

Пето место на турниру: 3 (три) бода; 

Шесто место на турниру: 2 (два) бода; 

Седмо и остала места на турниру: 1 (један) бод. 

Коначан пласман се добија сабирањем освојених бодова на свим турнирима. 

5. ЗАКАЗИВАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦА 

Члан 30. 

Захтев за одлагање утакмице подноси се најкасније 5 (пет) дана пре термина 

предвиђеног за одигравање утакмице. КЗТ има 2 (два) радна дана од дана пријема 

захтева да одговори на њега. Утакмица се не може одложити без сагласности КЗТ и обе 

екипе.                                                                                                                                           

КЗТ може у случају елементарних непогода, временских услова, епидемија и у сличним 

случајевима одложити поједину утакмицу или читаво коло.  

Члан 31. 
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Све одложене утакмице морају се одиграти пре задњег кола такмичења.                 

Уколико постоје неотклоњиве сметње да се одложене утакмице одиграју пре задњег 

кола такмичења, КЗТ може због регуларности такмичења, да својом одлуком, одложи 

задње коло такмичења за први слободан термин. 

Члан 32. 

Време и место почетка одигравања утакмице одређује клуб домаћин утакмице. 

Клуб домаћин је дужан да о времену и месту одигравања утакмице као и о боји дресова 

у којима наступа, е-маилом, обавести гостујућу екипу и КЗТ, 72 (седамдесетдва) часа 

пре почетка утакмице.                                                                                                                     

У случају да гостујућа екипа не добије обавештење из става 1. овог члана, дужна је да о 

томе обавести КЗТ и противника.                                                                                         

КЗТ је дужан да у овом случају контактира екипу домаћина како би утакмица била 

заказана. Крајњи рок за заказивање утакмице је 48 (четрдесетосам) часова пре 

утакмице. КЗТ ће изрећи финансијску казну клубу који прекрши став 1. овог члана у 

износу од 10.000,00 рсд који се уплаћују гостујућој екипи.                                                     

Клуб домаћин је дужан да приликом заказивања утакмице именује главног 

дежурног домаћина утакмице и достави његов контакт телефон. 

Члан 32а 

Клуб домаћин утакмицу може да закаже само на територији места  где му се налази 

седиште. Изузетно, клуб домаћин утакмицу може да закаже и у другом месту, уколико 

се гостујућа екипа сложи.                                                                                               

Сениорске утакмице се играју суботом или недељом, с тим да почетак утакмице не 

може бити пре 15:00 часова суботом и 11:00 часова недељом. Изузетно, утакмице се 

могу играти радним данима уколико се обе екипе сложе.                                         

Утакмице млађих категорија се играју суботом или недељом, с тим да почетак 

утакмице не може бити пре 11:00 часова.  

6. РЕГИСТРАЦИЈА ИГРАЛИШТА 

Члан 33. 

Свако игралиште на којем се играју утакмице мора бити регистровано на основу 

Правилника о регистрацији игралишта. 

Члан 34. 

Такмичења се могу одигравати само на игралиштима која су регистрована.        

Домаћин утакмице дужан је да припреми игралиште тако да оно, у духу Правила игре, 

Правилника о регистрацији игралишта, Пропозиција такмичења и овог Правилника, 

буде способно за игру.                                                                                                       

Одлуку да ли је игралиште способно за игру доноси главни судија утакмице.                 

У случају да игралиште није способно за игру, а домаћин није у стању да га оспособи за 
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игру у року од 30 (тридесет) минута, утакмица се неће одиграти.                                      

У случају да се утакмица не може одиграти због неспособности игралишта, главни 

судија утакмице је дужан да заједно са делегатом утакмице и вођама обе екипе састави 

записник који ће делегат утакмице доставити органу који руководи такмичењем.             

У овом случају домаћа екипа је дужна да сноси трошкове превоза и смештаја гостујућој 

екипи. 

7. СЛУЖБЕНА ЛИЦА 

Члан 35. 

КЗТ делегира службена лица за све утакмице и такмичења и то: судије, посматраче 

суђења и делегате.                                                                                                                 

Клуб домаћин ангажује лекаре и редаре.                                                                                  

Службена лица морају бити регистрована у Савезу у складу са Регистрационим 

правилником.                                                                                                                                    

За утакмице и турнире у организацији Савеза, КЗТ ангажује лекаре и редаре. 

Члан 36. 

Сва службена лица су дужна да дођу на утакмицу минимум 1 (један) час пре почетка 

утакмице. По доласку на утакмицу дужни су да се јаве домаћину утакмице.        

Уколико службено лице (једно или више) касни на утакмицу, домаћин утакмице је 

дужан да контактира КЗТ, који ће одредити замену у складу са прописима.            

Службена лица имају право на таксу и путне трошкове. Ови трошкови су дефинисани 

посебним правилником који доноси Управни одбор за сваку сезону. 

Члан 37. 

У случају да службено лице (судије или делегат), из било ког разлога  буде спречен да 

дође на утакмицу, дужан је да о томе обавести КЗТ и клуб домаћин. 

У случају да на утакмицу не дође делегирано службено лице: 

-Дужност делегата утакмице обавиће присутни члан делегатске организације са активне 

листе, а ако таквог нема дужност делегата обавиће присутни члан делегатске 

организације, а ако таквог нема неко од чланова судијске организације, а ако таквог 

нема неко од чланова управе клуба домаћина, а ако таквог нема, вођа екипе клуба 

домаћина.                                                                                                                                     

-Дужност главног судије утакмице обавиће први или други помоћни судија, ако нема 

помоћних судија, присутни члан судијске организације са активне листе, ако таквог 

нема, присутни члан судијске организације са положеним судијским испитом, ако 

таквог нема један од тренера са положеним судијским испитом (по договору), ако 

таквог нема или уколико клубови не могу да се договоре утакмица се аутоматски 

одлаже. Трошкове поновљене утакмице сносиће Савез.                                                                                                                                        

-Дужност помоћног судије обавиће присутни члан судијске организације са активне 

листе, ако таквог нема присутни члан судијске организације са положеним судијским 
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испитом, ако таквог нема неко од гледалаца или резервних играча екипа. У случају да 

улогу помоћног судије обавља лице које нема положен судијски испит, главни судија је 

дужан да укратко да инструкције шта се од тог лица очекује. У овом случају од 

помоћног судије треба тражити да означи само аут. 

 

8. ПРАВО НАСТУПА НА УТАКМИЦИ 

Члан 38. 

На сталним такмичењима Савеза могу да наступају само играчи који су регистровани за 

дотичан клуб на основу Регистрационог правилника или уз одговарајућу лиценцу и 

који имају важећи лекарски преглед.                                                                                    

На сталним такмичењима Савеза, за једну екипу могу наступити највише 2 (два) играча 

који немају држављанство Републике Србије.                                                                       

На пријатељским, тренинг или припремним утакмицама, могу за поједину екипу 

наступити и играчи који су регистровани на други клуб под условом да имају одобрење 

матичног клуба. 

Члан 39. 

За сениорску екипу могу наступити само играчи који на дан одигравања утакмице 

имају 18 (осамнаест) година или су старији.                                                              

Изузетно од горњег става, за сениорску екипу могу наступити играчи који су млађи од 

18 (осамнаест) година, али старији од 17 (седамнаест) година уколико имају одобрење 

КЗТ. Сагласност за наступ у старијој категорији се издаје на основу писменог захтева 

клуба. Клуб је уз Захтев дужан да приложи сагласност једног од родитеља или 

старатеља и лекарски преглед. Играч мора бити регистрован минимум 12 (дванаест) 

месеци и не може да наступи у првој линији скупа.                                                        

Играч млађи од 17 (седамнаест) година не може наступати за сениорску екипу. 

Члан 40. 

За јуниорску екипу могу насупити играчи који као редовни ученици од 01.септембра 

похађају 4. или 3. годину средње школе и који спадају у категорију до 18 година. 

За кадетску екипу могу насупити играчи који као редовни ученици од 01.септембра 

похађају 2. или 1. годину средње школе и који спадају у категорију до 16 година. 

За пионирску екипу могу насупити играчи који као редовни ученици од 01.септембра 

похађају 8. или 7. разред основне школе и који спадају у категорију до 14 година. 

За петлићку екипу могу насупити играчи који као редовни ученици од 01.септембра 

похађају 6. или 5. разред основне школе и који спадају у категорију до 12 година. 
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У току истог дана играч не може наступати за две старосне категорије.          

Пропозицијама такмичења се за сваку сезону дефинишу годишта и датуми рођења 

играча који имају право наступа за одређену категорију. 

Члан 41. 

Пропозицијама такмичења се регулише право наступа млађих играча за старију 

селекцију, као и број тих играча. 

 

Члан 42. 

На сталним такмичењима Савеза играчи морају имати Такмичарску легитимацију и 

важећу лиценцу. Лиценца се издаје на основу лекарског прегледа.                       

Лекарски преглед важи максимално 6 (шест) месеци од дана извршеног прегледа. 

Члан 43. 

Кажњени или суспендовани играч нема право наступа на  сталним такмичењима 

Савеза, на развојним такмичењима, на припремним, пријатељским или тренинг 

утакмицама за време трајања суспензије. 

Члан 44. 

Све примедбе на идентитет играча и право наступа на утакмици вође екипа могу да 

ставе пре почетка за време или после утакмице.                                                      

Примедбе из става 1. овог члана, клубови могу да уложе и накнадно на основу 

записника утакмице, видео снимка или фотографија, а у року од највише 3 (три) дана 

од одиравања утакмице. Подношењем примедбе на основу става 1. овог члана, 

предметна утакмица постаје спорна, те је за њену регистрацију надлежна ДТК на 

основу члана 18. овог Правилника. 

Члан 45. 

Делегат је дужан да пре почетка утакмице или турнира утврди идентитет играча 

увидом у легитимације. Уколико неко од играча нема легитимацију на лицу места, 

дужан је да делегату презентује лични документ са фотографијом (Лична карта, Пасош, 

Возачка дозвола). У овом случају делегат је дужан да евидентира у Записник са 

утакмице играче који нису имали легитимацију. КЗТ ће на основу члана 46. овог 

Правилника предузети даље кораке. 

Члан 46. 

 

a) Уколико се испостави да играч који је наступио на службеној утакмици или 

турниру, није био регистрован или није имао важећи лекарски преглед, односно да 

је за екипу наступио играч без права наступа, утакмица се региструје службеним 

резултатом 25-0 против екипе за коју је играч наступио. Такође се изриче новчана 

казна на основу члана 38. Регистрационог правилника. 
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b) У случају да на службеној утакмици или турниру, за обе екипе наступе играчи без 

права наступа, утакмица се региструје службеним резултатом 0-0, такође се изриче 

новчана казна на основу члана 38. Регистрационог правилника за оба клуба. 

c) Уколико је играч наступио на службеној утакмици или турниру, али није имао 

легитимацију и/или лекарски преглед на лицу места за време утакмице, а за кога је 

накнадно утврђено да је регистрован и има важећи лекарски преглед, изриче се 

новчана казна на основу члана 38. Регистрационог правилника за играча или играче 

који нису имали легитимацију, утакмица се региструје постигнутим резултатом. 

9. ОРГАНИЗАЦИЈА УТАКМИЦЕ 

Члан 47. 

Клуб домаћин утакмице дужан је да пријави јавни скуп надлежном одељењу МУП-а и 

да ангажује лиценцирану редарску службу за обезбеђивање спортских приредби у 

складу са Законом.                                                                                                                

Клуб домаћин је одговоран за ред и безбедност свих учесника, службених лица и 

гледалаца на игралишту 1,5 час пре утакмице, за време трајања утакмице и 1,5 час по 

завршетку утакмице. 

Члан 48. 

Гостујућа екипа је дужна да дође на место одигравања утакмице најмање 60 (шездесет) 

минута пре почетка утакмице. Уколико екипа касни, дужна је да о томе обавести 

делегата и домаћу екипу. У овом случају, након чекања од 15 (петнаест) минута, главни 

судија заједно са делегатом констатоваће у Записник да једна од екипа није наступила. 

Под оправданим разлогом недоласка екипе на утакмицу сматрају се сметње услед више 

силе, закашњење или прекид саобраћајних веза, елементарне непогоде и остало. У овом 

случају екипа је дужна да о томе обавести делегата и домаћу екипу. 

 

Члан 49. 

Клуб домаћин је дужан да обезбеди и припреми игралиште у складу са Правилима игре.                                                                                                                               

Клуб домаћин је дужан да именује Главног дежурног из организације утакмице, који ће 

дочекати службена лица и гостујућу екипу и који ће им омогућити нормално обављање 

њихових дужности. 

Члан 50. 

Клуб домаћин је дужан да означи рестриктиван простор испред кућица за резервне 

играче обе екипе. У рестриктивном простору могу да бораве искључиво следећа лица: 

a) Вође екипа, по 1 особа из сваке екипе;   

b) Резервни играчи, максимум 8 играча по екипи;   

c) Тренери, максимум по 3 тренера по екипи; 

d) Физиотерапеути екипа, максимум 2 особе по екипи; 
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e) Лекари екипа, по 1 особа из сваке екипе; 

f) Водоноше, 3 особе по екипи. 

Поред терена, на страни где су резерви играчи, још могу да бораве: 

a) Делегат; 

b) Записничар; 

c) Посматрач суђења; 

d) Главни дежурни; 

e) Редари; 

f) Особље хитне помоћи; 

g) Фоторепортери; 

h) Полицајци на дужности обезбеђивања утакмице. 

Осим горе наведених особа, поред игралишта (појам одређује делегат) не сме се 

налазити ни једна особа.                                                                                                     

Особе које су наведене у ставовима 1. и 2. овог члана не смеју, током утакмице, 

безразложно напуштати за њих одређено место.                                                              

Поред терена је најстроже забрањено конзумирање алкохола и дуванских производа, 

добацивање судијама или службеним лицима, гласно навијање или вређање. Уколико 

се догоди нешто од претходно набројаног делегат утакмице је дужан да починиоце 

опомене, а након тога има право да их удаљи. Уколико одбију да се удаље, делегат има 

право да наложи судији да прекине утакмицу, док се изгредници не удаље. Уколико се 

у року од 5 (пет) минута не удаље, судија је дужан да трајно прекине утакмицу. У овом 

случају утакмица ће бити регистрована службеним резултатом 25-0 против екипе чији 

чланови су довели до прекида утакмице и биће покренут дисциплински поступак. 

Члан 51. 

Домаћин утакмице је дужан да осигура спровођење свих захтева делегата утакмице 

који су у складу са овим Правилником и осталим нирмативним актима Савеза који се 

односе на ред на и око игралишта, редарску службу и остало што је потребно за 

несметано огигравање утакмице. 

Члан 52.  

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 у износу од 10.000,00 до 150.000,00 рсд;  

• 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;  
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• 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 53.  

Клуб организатор утакмице је обавезан да обезбеди одговарајуће просторије са 

санитарним чвором и топлом водом за обе екипе и судије као и просторију где ће се, 

након завршетка утакмице сачинити записник.                                                        

Свлачионица мора бити стављена на располагање гостујућој екипи и судијама најмање 

90 минута пре утакмице. 

Члан 54.  

Главни судија процењује да ли је терен спреман за игру.                                              

Уколико гостујућа екипа има примедбе на терен, оне се морају ставити најмање 30 

минута пре почетка утакмице Главном судији. Уколико он сматра да су примедбе 

оправдане, наложиће домаћину да се исте отклоне. Уколико постоје техничке сметње 

да се недостатци отклоне до термина одређеног за почетак утакмице, Главни судија 

може померити почетак утакмице за највише 30 минута у односу на заказани термин. 

Уколико се недостатци не могу отклонити у овом року, утакмица се неће одиграти.  

Члан 55.  

Екипе морају наступити у спортској опреми различитих боја. Ако је боја обе екипе иста 

или слична, гостујућа екипа мора наступити у опреми друге боје. Играчи на дресовима 

морају имати велике и јасне бројеве. Број на дресу играча мора бити означен и у 

записнику утакмици и мора одговарати позицији играча.                                       

Домаћин утакмице обавезан је приликом заказивања утакмице навести и боју дресова у 

којима ће наступити. Уколико ово није урадио, а догоди се да обе екипе имају исту или 

сличну боју опреме, домаћин је дужан да наступи у опреми чија боја се разликује од 

боје опреме гостујуће екипе. 

Члан 56.  

Домаћин утакмице сноси следеће трошкове: 

 Игралиште; 

 Свлачионице за обе екипе и судије; 

 Канцеларију или одговарајући простор за делегата; 

 Дежурног лекара; 
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 Редарску службу; 

 Лопте за игру (Меч лопте) минимум 3 комада; 

 Освежење за обе екипе и службена лица након утакмице (треће полувреме); 

 Трошкове службених лица; 

 Снимање утакмице (У складу са Пропозицијама такмичења). 

Правилником о финансијским условима одржавања националних такмичења, прописују 

се финансијски услови одржавања такмичења. Сви учесници у такмичењу су дужни да 

се држе тог правилника.                                                                                                     

Гостујућа екипа сноси сопствене трошкове превоза, смештаја и исхране.                 

Приход са утакмице припада домаћину утакмице. 

10. ЗАПИСНИК УТАКМИЦЕ 

Члан 57.  

За све јавне утакмице обавезно се води Записник.                                                          

Записник се води на прописаном обрасцу (Прилог 2).                                               

Записник утакмице води Делегат или лице које Делегат овласти (Записничар).           

Делегат је дужан да прекуца Записник у електронску форму коју доставља путем е-

маила КЗТ. Такође доставља и оргинални примерак заједно са пратећом 

документацијом, лично или поштом на адресу Савеза. Рок за доставу Записника је 24 

часа од завршетка утакмице.                                                                                           

Записник након утакмице потписују вође екипам главни судија и делегат.                        

У Записник морају бити унете све примедбе, одлуке, жалбе, како вођа екипа, тако и 

других званичних лица. 

Члан 58.  

Током утакмице делегат је дужан да уноси у Записник све постигнуте поене, извршене 

измене играча и остало што је важно за саму утакмицу.                                               

Записник може водити и посебно овлашћена особа - записничар. Записничар је дужан 

да ради под контролом делегата утакмице. 

Члан 59.  

Делегат је дужан, током утакмице, пратити догађаје на игралишту, и ако нема посебног 

контролора суђења, посебно пазити на случајеве матерјалне повреде правила рагби 

игре које могу имати битан утицај на коначан резултат утакмице. Посебну пажњу мора 

обратити на евентуалне неспортске испаде како играча обе екипе тако и функционера. 

У случају неспортског понашања, било ког од учесника утакмице, дужан је против 

истих поднети дисциплински пријаву надлежном дисциплинском органу.                  

Након завршетка утакмице дужан је, заједно са главним судијом утакмице, да провери 

да ли су у Записнику тачно наведени сви постигнути поени и да упише коначан 

резултат утакмице. 
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Члан 60.  

У случају да је дошло до искључења (црвени картон) или прекида утакмице потребно је 

саслушати одређене учеснике утакмице, делегат је дужан да од истих, одмах након 

завршетка утакмице, узме писмене изјаве. Те писмене изјаве делегат ће приложити уз 

своју изјаву и заједно са Записником доставити органу који руководи такмичењем. 

Изјаве се узимају на прописаном обрасцу Савеза (Прилог  3). Сва службена лица, вође 

екипа, искључени играчи и остала лица за која делегат сматра да треба да дају изјаву 

дужна су то урадити у року од 60 минута по завршетку утакмице.  

Вође екипа дужни су да делегату обезбеде све услове за несметано обављање горе 

наведеног посла.                                                                                                                     

Главни судија је дужан да наведе разлог искључења играча. 

Члан 61.  

Пропозицијама такмичења одређен је максималан број замена играча.                         

Играч који је једанпут био замењен може ући у игру и заменити саиграча само под 

условом да није већ раније испуњен укупан број дозвољених замена играча.           

Играч може ући у игру само за време када је лопта мртва и уз дозволу судије утакмице. 

Члан 62.  

Максималан број играча у игри, минималан број играча у игри као и максималан број 

уписаних играча у записник утакмице регулисан је пропозицијама појединог 

такмичења.                                                                                                                          

Играч који није наступио на почетку утакмице може ући у игру током целог тока 

утакмице, а на начин одређен Правилима рагби игре.                                                        

Ако једна од екипа током утакмице остане са мање од минималног броја дозвољених 

играча судија утакмице је дужан да утакмицу прекине.                                                       

У случају да је до тренутка када је екипа остала са мање од минимално дозвољеног 

броја играча, та екипа већ извршила максимални број дозвољених замена играча, а има 

могућност да повређеног играча замени резервним играчем, таква замена играча  ће се 

дозволити.                                                                                                                             

Одлуку да ли повређени играч може да настави утакмицу или не доноси дежурни лекар 

утакмице. У случају да повређени играч, који одлуком дежурног лекара не сме да 

настави утакмицу не жели да изађе из игре, лекар је дужан да обавести делегата, који је 

дужан да наложи судији да утакмицу прекине док повређени играч не изађе из игре.  

Ако екипа, и након чекања од 5 (пет) минута, није у стању да настави утакмицу са 

минимално дозвољеним бројем играча, главни судија утакмице дужан је да о томе 

обавести делегата утакмице и да утакмицу прекине. 

 

11. РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА 

Члан 63.  
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Регистрацију одигране утакмице обавља КЗТ. Утакмица се аутоматски региструје 

постигнутим резултатом осим у случају уколико је утакмица спорна. У случају да је 

утакмица спорна, одлуку о њеној регистрацији доноси ДТК. 

Члан 64. 

Утакмице сталних такмичења Савеза  морају бити регистроване најкасније 3 (три) дана 

након одигравања исте.                                                                                                             

У случају да је на утакмицу уложена жалба или да је утакмица спорна, крајњи рок за 

регистрацију утакмице је 20 (двадесет) дана од дана одигравања утакмице. 

 Члан 65.  

Утакмица може бити регистрована службеним резултатом који је постигнут, ако је он 

повољнији за екипу у чију корист је утакмица регистрована.                                   

Утакмица може бити регистрована и службеним резултатом 0-0 уколико су обе екипе 

направиле грешку, на основу члана 66. овог Правилника.  У овом случају се обе екипе 

кажњавају са одузимањем 4 (четири) бода. 

 

Члан 65а 

У случају да је утакмица регистрована службеним резултатом, екипа у чију корист је 

утакмица регистрована, осваја и бонус бод за 4 постигнута есеја.      

Екипи која је изгубила утакмицу службеним резултатом се изриче казна одузимања 4 

(четири) бода. 

                           

Члан 66. 

Утакмица ће се регистровати службеним резулаттом 25:0, односно резултатом који је 

постигнут ако је он повољнији, против екипе која је погрешила и то у следећим 

случајевима:  

a) Ако домаћин не закаже утакмицу на основу члана 32. овог Правилника. 

b) Ако се екипа не појави на утакмици у заказано време.  

c) Ако екипа одбије да игра утакмицу или самовољно напусти игралиште у току 

утакмице.  

d) Ако играч, функционер или навијач физички нападне неког од службених лица 

утакмице, те након тога судија прекине утакмицу.  

e) Ако играч или функционер на било који други начин, онемогућава нормално 

одигравање утакмице укључујући и вербално вређање службених лица утакмице.  

f) ако екипа домаћина не може осигурати услове за нормално одигравање утакмице 

услед нереда, уласка гледалаца у игралиште и слично.  

g) Ако за екипу наступи играч без права наступа. 



19 
 

h) И у свим другим случајевима који су наведени у Пропозицијама такмичења и у 

овом Правилнику.  

ДТК има право да казни екипу одузимањем до 9 бодова или изрицањем финансијске 

казне у износу од 10.000,00 до 150.000,00 рсд уколико сматра да губитак утакмице 

службеним резултатом није довољна казна за учињени прекршај.  

Члан 67. 

Уколико се утакмица не одигра или се прекине услед других разлога који нису 

наведени у овом Правилнику или Пропозицијама такмичења, ДТК  региструје утакмицу 

службеним резултатом против екипе чијом кривицом утакмица није одиграна или је 

прекинута. 

 

Члан 68. 

ДТК ће одредити одигравање нове утакмице ако дође до прекида утакмице а да за то 

није крива ни једна од екипа, или су криве обе екипе подједнако и да није прошло више 

од 2/3 времена предвиђеног за одигравање утакмице, те нема других основа за 

регистрацију утакмице.                                                                                                         

Уколико су за прекид утакмице криве обе екипе подједнако, трошкове одигравања нове 

утакмице сносиће обе екипе подједнако.                                                                             

Уколико за прекид утакмице није крива ни једна екипа, трошкове поновљене утакмице 

сносиће Савез. 

Члан 69. 

На основу уложене жалбе ДТК је дужна да поништи утакмицу и одреди одигравање 

нове утакмице у следећим случајевима:  

a) Ако се установи да је за време одигравања утакмице судија направио материјалну 

повреду правила игре која је имала битан утицај на даљи ток утакмице и на коначан 

резултат и победника утакмице.  

b) Ако се утврди да  је судија утакмице намерно пристрасно водио утакмицу и тиме 

утицао на ток утакмице и њен крајњи резултат. 

 

Члан 70. 

Поништење утакмице на основу члана 69. може се извршити до краја такмичења, а 

покретање поступка писменим путем одређује КЗТ по службеној дужности.               

Ако КЗТ располаже доказима да је судија утакмице намерно пристрасно водио 

утакмицу дужан је да против судије утакмице покрене дисциплински поступак.           

По овој тачки може се поништити утакмица без обзира са ли је претходно била 

регистрована или не, али само под условом да је кривица судије доказана у 

дисциплинском поступку. 
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Члан 71. 

У случају да је дошло до поништења утакмице на основу члана 69. овог Правилника, 

нова утакмица мора се одиграти пре последњег кола дотичног такмичења.           

Уколико се ради о утакмици последњег кола такмичења или се до последњег кола није 

могла донети правоснажна одлука, нова утакмица мора се одиграти најкасније 15 

(петнаест) дана након последњег кола.                                                                     

Трошкове одигравања поновљене утакмице сноси Савез. 

Члан 72. 

Прекинуту утакмицу, ако је прошло више од 2/3 времена предвиђеног за одигравање 

утакмице, КЗТ ће  регистровати постигнутим резултатом у следећим случајевима:  

a) Ако је до прекида дошло услед елементарних непогода, а утакмица се не може 

наставити нити за следећа 2 (два) часа.  

b) Ако судија неисправно прекине утакмицу у моменту када се она, у духу одредаба 

овог Правилника и Правила рагби игре, могла наставити. У овом случају Комесар за 

такмичење дужан је, да по службеној дужности, покрене дисциплински поступак 

против судије утакмице. 

12. ИЗВЕШТАЈ КОМЕСАРА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ 

Члан 73. 

КЗТ саставља извештај о регистрацији утакмица након сваког одиграног кола.       

Извештај КЗТ се доставља учесницима у такмичењу путем е-маила или се објављује на 

сајту Савеза.                                                                                                                              

КЗТ има право затражити објашњење, изјаве од било којег члана органа Савеза, 

основне и придружене организације и рагби радника. На затражени упит сви органи 

Савеза, основне и придружене организације и рагби радници дужни су одговорити у 

року од 3 (три) дана. Неудовољавање захтеву Комесара повлачи дисциплинску 

одговорност чланова органа Савеза, основне и придружене организације и рагби 

радника.                                                                                                                                    

Сва документација коју КЗТ добија током вођења поступка не сме се никоме стављати 

на увид, осим ако је то нужно за нормално обављање поступка. Након што је одлука 

донета, сва расположива документација ставља се на увид сваком ко то затражи.  

Члан 74. 

Извештај КЗТ обавезно садржи следеће ставке: 

a) распоред одиграних и планираних утакмица за читаву сезону, са резултатима 

одиграних утакмица, датумом и главним судијом; 

b) Табелу (за лигашка такмичења); 

c) Листу стрелаца (сви играчи који су постизали поене и структура поена (есеј, казна, 

претварање, дроп гол)); 
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d) Листу картона (црвени и жути); 

e) Листу суспендованих и кажњених играча. 

Ставови од а) до ц) се воде за свако такмичење посебно. Ставови д) и е) се воде за сва 

такмичења заједно. 

 

Члан 75. 

Табела лигашких такмичења обавезно садржи следеће елементе: 

1. Позицију коју екипа заузима у лиги; 

2. Назив екипе; 

3. Укупан број одиграних утакмица; 

4. Број остварених победа; 

5. Број изгубљених утакмица; 

6. Број нерешених утакмица; 

7. Број постигнутих есеја; 

8. Број примљених есеја; 

9. Број постигнутих казни; 

10. Број постигнутих претварања; 

11. Број постигнутих дроп голова; 

12. Поен разлика; 

13. Број црвених картона; 

14. Број жутих картона; 

15. Бонус поени и 

16. Негативни (одузети) бодови и 

17. Бодови. 

13. ЖАЛБА НА ОДИГРАНУ УТАКМИЦУ 

Члан 76. 

Жалба на одиграну утакмицу се подноси писменим путем у Записник одмах након 

завршетка утакмице.                                                                                                    

Образложење Жалбе се доставља у  крајњем року од 3 (три) дана од одигране утакмице.                                                                                               

Подношењем жалбе, утакмица постаје спорна и за њену регистрацију, као и за 

решавање жалбе је надлежна ДТК. 

Члан 77. 

Уз жалбу на одиграну утакмицу се плаћа такса, чију висину одређује Управни одбор на 

почетку сезоне. Уколико се жалба прихвати, такса се враћа подносиоцу жалбе. 

Члан 78. 
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Уколико нису испуњени услови из чланова 76. и 77. овог Правилника, жалба се 

одбацује као неуредна. Ову одлуку ДТК доноси по службеној дужности и сматра се 

првостепеном одлуком.  

Члан 79. 

На поднету жалбу судија и делегат утакмице обавезни су да, одмах по завршетку 

утакмице, дају своје писмено изјашњење.                                                                 

Писмено изјашњење судије и делегата утакмице, у вези навода из жалбе, прилажу се 

Записнику и чине саставни део Записника.                                                                            

У случају када је поднета жалба и противна страна, уколико жели, може дати своје 

изјашњење и то искључиво писменим путем у  року од 48 (четрдесетосам) часова од 

момента завршетка утакмице. 

14. ЖАЛБА НА ОДЛУКУ ПРВОСТЕПЕНОГ ОРГАНА 

Члан 80. 

Жалба на одлуку првостепеног органа подноси се писменим путем у року од 8 (осам) 

дана од дана добијања првостепене одлуке или извештаја.                                                

Уз поднету жалбу на одлуку првостепеног органа мора бити плаћена такса за жалбу. 

Такса за жалбу плаћа се у року од 2 (два) дана од дана подношења жалбе искључиво на 

жиро рачун Савеза, а доказ о уплати таксе за жалбу доставља се Савезу у истом року. 

Висину таксе за жалбу на одлуку првостепеног органа одређује Управни одбор Савеза 

својом посебном одлуком на почетку сезоне. Уколико се жалба прихвати, такса се 

враћа подносиоцу жалбе.                                                                                                  

Жалба на одлуку првостепеног органа мора бити решена у року од 8 (осам) дана од 

дана подношења жалбе.                                                                                                        

Одлука другостепеног органа Савеза је коначна и извршна. 

Члан 81. 

Рокови за подношење жалби, њихово решавање и доношење одлука, за такмичења која 

се играју по куп или турнирском систему, могу бити пропозицијама тих такмичења, 

одређени и са краћим временским роком узимајући у обзир специфичност тих 

такмичења. 

Члан 82. 

За одлуке које је у првом степену донео КЗТ, другостепени орган је ДТК.                         

За одлуке које је у првом степену донела ДТК, другостепени орган је Комисија за 

жалбе.                                                                                                                                 

Другостепена одлука је коначна и правоснажна. 

15. ЗАШТИТА ПРАВИЛНИКА 

Члан 83. 
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Против коначних одлука органа, може се подићи захтев за заштиту Правилника, 

уколико је овај повређен.                                                                                                      

Захтев за заштиту Правилника се подноси Управном одбору.                                          

Захтев мора бити детаљно образложен и документован.                                                     

Уз поднет Захтев за заштиту Правилника мора бити плаћена такса. Такса за захтев за 

заштиту Правилника плаћа се у року од 2 (два) дана од дана подношења захтева 

искључиво на жиро рачун Савеза, а доказ о уплати таксе доставља се Савезу у истом 

року.                                                                                                                                         

Висину таксе одређује Управни одбор Савеза својом посебном одлуком на почетку 

сезоне. Уколико се захтев усвоји, такса се враћа подносиоцу захтева.                            

 

Члан 84. 

Захтев за заштиту Правилника могу поднети субјекти којима је изречена казна, 

подносиоци пријава и друге заинтересоване стране чланови рагби Савеза. 

Предлог за подизање захтева за заштиту Правилника може се поднети у року од 8 

(осам) дана од дана пријема коначне одлуке. 

Предлог се подноси писмено преко органа који је донео коначну одлуку, уз детаљно 

образложење чланова Правилника који су повређени, 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.  

Члан 85. 

Управни одбор, 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 сам ће донети коначну 

одлуку.  

Члан 86. 

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, 

орган надлежан за решавање о заштити Правилника овлашћен је да сам реши предмет и 

донесе одлуку по захтеву. 

Члан 87. 

Одлука Управног одбора на захтев за заштиту Правилника је коначна и на њу се не 

може уложити жалба. 

16. СПАЈАЊЕ И ПРИПАЈАЊЕ ЕКИПА И ОДУСТАЈАЊЕ ОД ТАКМИЧЕЊА 

Члан 88. 

За време једног такмичења, укључујући и квалификације за то такмичење, не може се 

извршити спајање-фузија или припајање екипа.  

У случају да се екипа, током такмичења, расформира или одустане од такмичења, њени 

резултати:  
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 Ако је одиграла мање од 50 (педесет) % утакмица ће се брисати;  

 ако је одиграла више од 50 (педесет) % утакмица резултати се неће брисати,а 

све даље неодигране утакмице регистроваће  се службеним резултатом 25-0 у 

корист противника.  

Код овога узимаће се само стварно одигране утакмице односно неће се узимати у обзир 

предате утакмице. 

 

Члан 89. 

Екипа која изгуби 2 (две) утакмице службеним резултатом искључује се из даљег 

такмичења.                                                                                                                                         

У овом случају поступиће се по одредбама члана 88. овог Правилника.  

Члан 90. 

Екипа која је одустала од такмичења, која је изгубила 2 (две) утакмице службеним 

резултатом или је брисана из такмичења на основу овог Правилника, кажњава се са 9 

негативних бодова на основу члана 26. овог Правилника, са којима почиње такмичење 

у наредној сезони. 

Члан 90а 

У случају да је екипа извршила спајање са другом екипом, припајање другој екипи или 

уколико се друга екипа припојила дотичној екипи, негативни бодови екипа пренети из 

претходне сезоне се сабирају. 

17. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 91. 

Управни одбор је овлашћен да издаје упутства и даје тумачења  за примену овог 

Правилника. 

Члан 92. 

Захтев за тумачење одредби овог Правилника може да поднесе сваки клуб који 

учествује у такмичењу, као и свако друго заинтересовано лице.                                  

Управни одбор има рок од 30 (тридесет) дана да одговори на захтев.                              

На захтев за тумачење Правилника се не плаћа такса. 

Члан 93. 

Свако тумачење Правилника се доставља свим заинтересованим странама и постаје 

прилог овог Правилника. 

Члан 94. 
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Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о систему такмичења 

Рагби савеза Србије од 04. маја 2015. године. 

  

Члан 95. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на званичној интернет 

адреси Рагби савеза Србије. 

 

Рагби савез Србије 

Председник Игор Стојадиновић 


