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На основу члана 20. и 32. Статута Рукометног савеза
Републике Српске, Скупштина Рукометног савеза Републике Српске, на својој сједници одржаној у Добоју
21.07.2001. године, усвојила је

ПРАВИЛНИК
О ТАКМИЧЕЊИМА
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о такмичењима (у даљем тексту: Правилник) утврђују се основне одредбе о систему сталног такмичења и осталих такмичења.
Под сталним такмичењима у смислу овог Правилника сматрају се такмичења у мушкој и женској конкуренцији и то:
- првенства Републике Српске за све категорије,
- куп Републике Српске,
која се одигравају сваке године.
Под осталим такмичењима се сматрају следећа такмичења која су или у организацији РС РС или она гдје се РС
РС појављује као суорганизатор, а то су:
-

међународни турнири,
домаћи турнири,
школска такмичења,
турнири ветерана,
остала такмичења за која УО РС РС оцијени да их
треба подржати у интересу рукометног спорта.
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Члан 2.
Све се утакмице играју у складу са Међународним
правилима игре и тумачењима која доноси Комисија за
тумачења Правила игре, УО РС РС.
За такмичења млађих категорија, пригодним турнирима и сличним такмичењима, може се Пропозицијама
утврдити краће вријеме од прописаног за играње утакмица.
Члан 3.
Управни одбор РС РС утврђује и обезбијеђује услове
за организацију свих сталних такмичења, а њихово
спровођење повјерава одговарајућим заједницама клубова и
другим тијелима РС РС.
2. УЧЕСНИЦИ ТАКМИЧЕЊА
Члан 4.
Учесници сталних такмичења су клубови, који су
уредно регистровани код Министарства за спорт и омладину
Републике Српске, као и код РС РС (Регистрациони прави
лник члан 5 и 6).
Члан 5.
У колико један клуб не учествује у такмичарској
сезони у степену такмичења за који се кавалификовао или
током такмичења одустане или је искључен, исти аутоматски прелази у нижи степен такмичења.
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Члан 6.
Удруживање клубова, могуће је само на подручју
једног града или општине. Статус ових клубова и играча
регулисан је Регистрационим правилником члан 8, 9, 10 и 11.
Члан 7.
Према старосном узрасту играчи и играчице се дијеле у следеће категорије:







до 12 година, млађи пионири и пионирке,
до 15 година, пионири и пионирке
до 17 година, кадети и кадеткиње,
до 19 година, јуниори и јуниорке,
до 21 године, омладинци и омладинке,
преко 21 године, сениори и сениорке.

У првенственим такмичењима млађих категорија,
право играња имају сви играчи рођени у односној календарској години, без обзира на тачан датум рођења.

3. СИСТЕМ ТАКМИЧЕЊА
Члан 8.
Системи такмичења на територији Републике Српске
су:
 првенствена такмичења за сениоре и сениорке,
 куп Републике Српске,
 првенствена такмичења млађих категорија.
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Члан 9.
Првенствена такмичења сениора и сениорки су:
 Прва и Друга лига Републике Српске,
 Нижи степени такмичења која утврђују Регионални савези и градски односно општински савези.
Члан 10.
Куп Републике Српске обухвата:
 такмичења у оквиру регионалних савеза која
утврђују и организују Регионални савези, према календару
РС РС.
 Завршни дио купа Републике Српске, који утврђује и организује РС РС.
Члан 11.
Првенства млађих категорија обухвата:
 такмичења у оквиру регионалних савеза која
утврђују и организују Регионални савези, према календару
РС РС.
 Завршни дио, који утврђује и организује РС РС.
Ова првенства се могу играти турнирски или као
редовна лига такмичења.
Уколико се играју као редовна лига такмичења на цијелом подручју Републике Српске, иста утврђује и организује РС РС.
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Члан 12.
Степене такмичења на нивоу Републике Српске утврђује Скупштина РС РС, а на нивоу регије Скупштина Регионалног савеза Републике Српске.
Члан 13.
Степени такмичења у Републици Српској која утврђује и организује УО РС РС су:
 Прва лига за женске и мушке екипе,
 Друга лига за женске и мушке екипе,
 Завршница купа Републике Српске за женске и
мушке екипе, а игра се од четвртфинала (8 екипа),
 Завршница првенства млађих категорија.
Члан 14.
Детаљи непосредног спровођења свих такмичења,
утврђују се Пропозицијама такмичења а доноси их орган
који то такмичење утврђује и организује.
Члан 15.
Промјене у систему такмичења, односно промјене у
броју учесника и начину спровођења свих такмичења која
утврђује (организује) Управни одбор РС РС (члан 13), морају се донијети најмање годину дана прије почетка наредне
такмичарске сезоне, а које усваја Скупштина РС РС.
Члан 16.
Двије екипе истог пола и истог клуба не могу играти
у истом степену такмичења.
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Друга екипа једног (истог) клуба може играти у нижем степену такмичења
Ова се одредба односи и на трећу екипу, која може
играти у нижем степену такмичења од друге екипе.
Одредба се изузима у најнижем степену такмичења,
гдје може играти више екипа истог клуба.

4. КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА
Члан 17.
За такмичења у организацији РС РС, утврђује се
Календар такмичења.
Календар такмичења утврђује Управни одбор РС РС,
на приједлог Стручног савјета, Удружења клубова и
Комисије за такмичења.
УО РС РС, може утврђивање Календара такмичења
да повјери Регионалним савезима за она такмичења која ће
проводити ти Савези.
Члан 18.
Календар такмичења се утврђује за сваку такмичарску годину најкасније до краја текуће сезоне за наредну
такмичарску сезону.
Члан 19.
У календар такмичења се уносе и сва међународна
такмичења репрезентација, клубова, затим турнири и остале
манифестације који су у календару РС РС. За све акције репрезентације предвиђају се потребни термини за припреме.
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Члан 20.
Промјене у Календару такмичења су могуће само у
изузетним случајевима, али се морају донијети најкасније
мјесец дана прије догађаја због кога се врши промјена.
Поједине утакмице, предвиђене Календаром такмичења, на захтјев клуба коме ограч припада, морају се одложити у следећим случајевима:
- уколико клуб даје једног или више играча за државни
тим,
- уколико клуб учествује у званичном такмичењу ЕХФ-а.
- због болести 4 или више играча (за које се руководству
такмичења мора доставити Оригинал љекарски налаз),
- због епидемије коју је прогласила надлежна установа
Републике Српске.
5. ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА
Члан 21.
За сва такмичења у организацији РС РС, утврђују се
Пропозиције такмичења.
Управни одбор РС РС доноси Пропозиције за такмичења у Првој и Другој лиги, Купу Републике Српске и за
такмичења у млађим категоријама.
За такмичења нижих степена такмичења, Пропозиције доноси Управни одбор или Удружење клубова тога
степена такмичења.
Члан 22.
Пропозицијама се утврђују сви услови такмичења и
друга питања значајна за његово спровођење и то:
- спровођење такмичења,
- утврђивање пласмана у такмичењу,
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-

органи за спровођење такмичења,
дворане и терени за такмичења,
играчи у такмичењу,
обавезе организатора такмичења,
трошкови такмичења,
судије у такмичењу,
делегати и контролори у такмичењу,
жалбе и дисциплински прекршаји у такмичењу.

6. СПРОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА
Члан 23.
Систем спровођења такмичења утврђује Скупштина
РС РС, односно њени одговарајући органи.
Такмичења се могу спроводити:
- по једноструком, двоструком или вишеструком
бод систему,
- по једноструком, двоструком или вишеструком
куп систему,
- по комбинацији бод и куп система.
Члан 24.
Лигашка такмичења се играју по бод систему, и
зависно од броја екипа, утврђује се да ли ће се играти по
двоструком или вишеструком бод систему, али сваки учесник такмичења мора бити исти број пута домаћин и гост.
Уколико се лигашко такмичење завршава плеј офом
за коначан пласман или квалификацијама за попуну лиге,
бод систем се може комбиновати са једноструким или вишеструким куп системом.
Првенствена такмичења млађих категорија, разне
квалификације и слично могу се играти турнирски по једноструком бод систему а могу се играти по комбинацији бод и
куп система.
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Члан 25.
Такмичења за куп се играју по једноструком или
двоструком куп систему до четвртфинала.
Од четвртфинала се играју по двоструком куп систему до финала.
Финални дио (полифиналисти – 4 екипе) би се требао
играти турнирски у једном викенду по једноструком бод
систему, свак са сваким.
7. УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА
Члан 26.
Пласман у такмичењу се утврђује зависно од система
спровођења такмичења, о чему одлуку доноси орган који
утврђује Пропозиције такмичења.
Члан 27.
Уколико се такмичење спроводи по бод систему,
пласман се утврђује на основу већег броја освојених бодова,
с тим што се за побједу добијају 2. бода, за неријешен
резултат 1. бод и за пораз нула бодова.
У случају да два или више учесника освоји исти број
бодова, код утврђивања пласмана одлучују међусобни резултати заинтересованих екипа.
Детаљи утврђивања пласмана, ако се такмичење
спроводи по бод систему, утврђују се у Пропозицијама.
Члан 28.
Уколико се такмичење спроводи по куп систему, пласман се утврђује на основу бољих међусобних резултата ако
се играју двије утакмице.
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Ако се игра једна утакмица и у случају неријешеног
резултата на крају утакмице, до побједе се долази играњем
продужетака 2 х 5 минута или послије извођења седмераца,
а што се утврђује Пропозицијама такмичења.
Детаљи утврђивања пласмана, ако се такмичење
спроводи по куп систему, утврђују се у Пропозицијама.
8. ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА
Члан 29.
Органе за спровођење такмичења одређује Управни
одбор РС РС, односно надлежни орган.
У спровођењу такмичења утврђује се двостепеност
органа за његово спровођење, а надлежни орган за ванредни
правни лијек је УО РС РС, односно надлежни орган регија
за регионална такмичења, која спроводе Регионални савези.
Члан 30.
Првостепени орган за спровођење такмичења у Првој
лиги је Такмичарска комисија РС РС од 3–5 чланова, или
Комесар за такмичење РС РС које именује УО РС РС.
Првостепени орган за спровођење такмичења у Другој лиги је Такмичарска комисија Друге лиге од 3–5 чланова, или Комесар за такмичење које именује УО РС РС.
Првостепени орган за спровођење такмичења у Купу
Републике Српске на нивоу Регија је Такмичарска комисија
од 3-5 чланова или Комесар за такмичење, које именује УО
Регионалних савеза.
Првостепени орган за спровођење такмичења Завршнице купа је Такмичарска комисија РС РС од 3–5 чланова,
или Комесар за такмичење РС РС које именује УО РС РС.
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Првостепени орган за спровођење такмичења у млађим категоријама на нивоу Регија је Такмичарска комисија
од 3-5 чланова или Комесар за такмичење, које именује УО
Регионалних савеза.
Првостепени орган за спровођење такмичења у
Завршници за млађе категорије је Такмичарска комисија РС
РС од 3–5 чланова, или Комесар за такмичење РС РС које
именује УО РС РС.
Права и обавезе органа за спровођење такмичења,
ближе се утврђују Пропозицијама такмичења.
Члан 31.
Такмичарска комисија РС РС или Комесар, су координатори свих такмичења у Републици Српској и њима су
дужна лица за спровођење такмичења у нижим степенима да
достављају своје Билтене и извјештаје о такмичењима.
О уоченим неправилностима ТК РС РС или Комесар,
су дужни упозорити ниже органе за спровођење такмичења,
да их исправе или отклоне, или да о томе обавијесте Управни одбор РС РС.
Члан 32.
Првостепени орган за спровођење такмичења, обавезно издаје Билтен који доставља свим клубовима, УО који
је именовао првостепени орган, и другим заинтересованим
форумима и лицима (судије, средства информисања итд).
Билтен замјењује писани акт (рјешење) за све првостепене одлуке. У њему морају бити назначени елементи и
одлуке у складу са Пропозицијама такмичења и осталим
правилницима РС РС.
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Члан 33.
Другостепени органи такмичења из члана 30. став 1,
2, 3 и 5. су: Предсједништва клубова од 5 до 7 чланова.
Предсједништва се бирају на почетку сваке такмичарске сезоне, на сједницама лигаша.
Другостепени органи такмичења из члана 30. став 4 и
6 је Комисија за такмичење од 3-5 чланова, УО РС РС.
9. ДВОРАНЕ И ИГРАЛИШТА ЗА ТАКМИЧЕЊА.
Члан 34.
Дворане и игралишта за такмичења, морају да испуњавају услове из Правила игре и Пропозиција такмичења.
Регистрацију дворана и игралишта врши Такмичарска комисија РС РС односно Комесар, или њихов овлаштени орган.
Дворане и игралишта који не испуњавају услове из
става 1. овог члана, не могу се регистровати за званична
такмичења.
Члан 35.
Прије почетка утакмице, судије су обавезне да утврде
да ли су сви прописани услови испуњени и да ли се утакмица може играти, односно да ли се започета утакмица мора
прекинути, без обзира што су дворана односно игралиште
регистровани од овлаштеног органа за такмичење.
10. ИГРАЧИ У ТАКМИЧЕЊУ
Члан 36.
На званичним такмичењима могу наступити само
играчи, који су уредно регистровани и лиценцирани за свој
клуб.
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Члан 37.
Сви играчи морају бити љекарски прегледани а
преглед важи 6 мјесеци.
Сви играчи млађи од 16 година, за наступ у сениорској конкуренцији, морају бити прегледани специјалистички од стране љекара специјалисте спортске медицине.
Члан 38.
Клубови морају своје играче осигурати код одговарајућег осигуравајућег друштва, за случај повреде на тренингу
или утакмици.
Члан 39.
Уколико један клуб са двије екипе учествује у редовним првенственим такмичењима, право наступа за прву
екипу имају сви регистровани и лиценцирани играчи.
Играчи старији од 18 година који су лиценцирани за
прву екипу, немају право играња за другу екипу.
За другу екипу право наступа има 5 играча млађих од
18 година који су лиценцирани за прву екипу.
Одредбе овог члана аутоматски се преносе и на остале екипе једног клуба.
11. ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАТОРА ТАКМИЧЕЊА
Члан 40.
Организатор и домаћин такмичења је клуб који игра
на домаћем терену, односно којем је повјерена организација
неког такмичења.
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Члан 41.
Прпозицијама такмичења се утврђују све обавезе
организатора, као што су: ред у дворани или на игралишту,
осигурање безбиједности гостију и службених лица, обезбијеђење полиције и редарске службе, обезбијеђење медецинске службе, уређење и декорација дворане или игралишта,
обезбијеђење записника и мјерних уређаја и друго што је
предвиђено Пропозицијама такмичења.

12. ТРОШКОВИ ТАКМИЧЕЊА
Члан 42.
У лигашком систему такмичења сви трошкови његовог спровођења и рада органа за његово спровођење су заједнички трошкови свих учесника и сносе се подједнако, а
трошкове утакмица појединачно сносе клуб домаћин и гост
како је то предвиђено Пропозицијама.
Пропозицијама такмичења се утврђују трошкови такмичења и ко те трошкове сноси.
Члан 43.
У турнирском систему такмичења у начелу домаћин
сноси трошкове техничке организације турнира, а гост све
своје трошкове.
Домаћин турнира може понудити и повољније услове
за организацију турнирског система такмичења. Ако се
пријави више клубова за домаћина, организацију ће добити
клуб који понуди најповољније услове.
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Члан 44.
Уколико неки клуб не плати заједничке трошкове
учешћа у такмичењу (котизацију), суспендује се до уплате, а
ако не плати до одређеног му рока, бит ће искључен из
такмичења и аутоматски прелази у нижи степен такмичења.
Ако је већ у најнижем степену такмичења, онда ће
исто моћи да настави након уплате дуга и уплате нове котизације за наредну сезону, и то прије почетка такмичарске
сезоне.
Члан 45.
Трошкове свих службених лица који су предвиђени
Пропозицијама сноси домаћин и организатор утакмица и то
готовински на основу признаница или путних налога.
Таксе непосредно нижег степена такмичења не могу
бити већи од 70% таксе вишег степена такмичења.

13. СУДИЈЕ У ТАКМИЧЕЊУ
Члан 46.
За сва такмичења утврђују се листе судија за поједине степене такмичења.
Члан 47.
За утакмице Прве и Друге лиге листу судија утврђује
УО РС РС, на приједлог УО Удружења судија и Стручносудијске комисије УО УРС РС.
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Члан 48.
На листу судија одређеног степена такмичења, може
се уврстити највише онолико судијских парова колико је
клубова у том такмичењу.
Један судијски пар може се налазити највише у 2
степена такмичења.
Члан 49.
Судија који напуни 50 година живота, више се не
може налазити на листи судија, али може судити до краја
такмичарске сезоне у којој је напунио 50 година живота.
Статус судија преко 50 година живота регулише се
критеријумима за формитање листе судија.
Члан 50.
Код утврђивања листе судија одређеног степена такмичења , обавезно се обезбијеђује промјењивост судија и то
тако што 2 најслабије рангирана пара судија, одлази у нижи
степен такмичења а листу попуњавају 2 најбоље пласирана
пара судија из нижег степена такмичења.
Члан 51.
Сваки клуб има право да тражи изузеће до 3 пара судија у једној такмичарској сезони.
Захтијев за изузеће се мора доставити документовано
са образложењем, Комисији за делегирање или Комесару за
делегирање, прије утврђивања листе судија од стране УО РС
РС.
Комисија или Комесар за делегирање цијени оправданост захтјева и своје мишљење о истом доставља УО РС РС,
који доноси одговарајућу одлуку.
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Судијски пар, чије изузеће тражи најмање четвртина
клубова једног степена такмичења (у обзир се узимају
мушке и женске екипе заједно), аутоматски се скида са
листе тога степена такмичења за сезону у којој се изузимају
и прелази у нижи ранг такмичења. Ако је то већ најнижи
степен такмичења, паузираће једну такмичарску сезону.
Члан 52.
Делегирање судија за одређене утакмице врши Комисија за делегирање односно Комесар за делегирање судија.
Члан 53.
Уколико на утакмицу не дође један од делегираних
судија, судиће је сам судија који је дошао.
Уколико на утакмицу не дође ниједан од делегираних
судија, чекат ће се 15 минута и ако су се у том времену
јавили телефоном, чекање се може продужити за још 30
минута.
Уколико се нису јавили, утакмицу ће послије првих
15 минута чекања, судити судије које се затекну у дворани а
налазе се на листи судија тога степена такмичења. Два клуба
ће се заједно са делегатом утакмице договорити ко су те
судије. Ако се не могу договорити, коначну одлуку доноси
делегат утакмице. Исто ће се поступити ако судија нема
послије 30 минута чекања (став 2 овог члана).
Уколико на утакмицу не дође ниједан од делегираних
судија, а у дворани нема судија са утврђене листе, делегат је
обавезан да заједно са домаћином утакмице предузме све
мјере да се утакмица одигра касније или сутрадан и да за
нови термин утакмице осигурају судије за суђење исте.
Ако нема ни делегата утакмице, домаћин је обавезан
да ступи у контакт са руководством такмичења и да затражи
даља упутства везана за утакмицу.
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Накнаду додатних трошкова везано за овај члан,
сноси Удружење судија а трошкове процијењује и утврђује
руководство такмичења.
У случају да једна екипа не прихвати услове из овога
члана, сматрат ће се да је одбила да наступи и утакмица ће
се регистровати службеним резултатом. Тада додатне трошкове сноси екипа која је одбила да наступи.
14. ДЕЛЕГАТИ И КОНТРОЛОРИ У ТАКМИЧЕЊУ
Члан 54.
За сва такмичења утврђују се листе делегата и контролора за појединачне степене такмичења.
Члан 55.
За утакмице Прве и Друге лиге листу делегата и
контролора утврђује УО РС РС, на приједлог УО Удружења
судија и Стручно-судијске комисије УО УРС РС.
Члан 56.
На листу делегата и контролора одређеног степена
такмичења, може се уврстити највише онолико делегата и
контролора, колико има клубова у том такмичењу.
Један делегат или контролор може се налазити највише у 2 степена такмичења.
Члан 57.
Делегат или контролор, који напуни 65 година живота, више се не може налазити на листи делегата и контролора, али може остати до краја такмичарске сезоне у којој је
напунио 65 година живота.
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Статус делегата и контролора преко 65 година живота регулише се критеријумима за формитање листе делегата
и контролора.
Члан 58.
Код утврђивања листе делегата и контролора одређеног степена такмичења , обавезно се обезбијеђује промјењивост делегата и контролора и то тако што 2 најслабије
рангирана делегата и контролора, одлази у нижи степен
такмичења а листу попуњавају 2 најбоље пласирана делегата и контролора из нижег степена такмичења.
Члан 59.
Сваки клуб има право да тражи изузеће до 3 делегата
и контролора у једној такмичарској сезони.
Захтијев за изузеће се мора доставити документовано
са образложењем, Комисији за делегирање или Комесару за
делегирање, прије утврђивања листе делегата и контролора
од стране УО РС РС.
Комисија или Комесар за делегирање цијени оправданост захтјева и своје мишљење о истом доставља УО РС РС,
који доноси одговарајућу одлуку.
Делегат или контролор, чије изузеће тражи најмање
четвртина клубова једног степена такмичења (у обзир се
узимају мушке и женске екипе заједно), аутоматски се скида
са листе тога степена такмичења за сезону у којој се изузима
и прелази у нижи ранг такмичења. Ако је то већ најнижи
степен такмичења, паузираће једну такмичарску сезону.
Члан 60.
Делегирање делегата и контролора за одређене утакмице врши Комисија за делегирање односно Комесар за делегирање делегата и контролора.
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Члан 61.
Делегат односно контролор је представник органа
који спроводи такмичење и његова је дужност да врши комплетан надзор над организацијом утакмице, а у складу са
Правилником, Пропозицијама такмичења и Правилима игре.
Орган који спроводи такмичење обавезно доноси
Упутство о правима и обавезама делегата и контролора.
Члан 62.
Контролор на утакмици поред обављања дужности
делегата, када добије налог истовремено врши контролу
рада судија и оцијењује њихово суђење у погледу примјене
Правила игре, на основу чега се на крају такмичарске сезоне
утврђује ранг листа судија.
Члан 63.
Уколико на утакмицу не дође делегирани делегат или
контролор, ту ће дужност обавити делегат или контролор са
утврђене листе тога степена такмичења, ако се налази у
дворани односно на игралишту и то по договору клубова.
Уколико нема делегата или контролора у дворани
или на игралишту, или нема договора клубова, ту дужност
преузима првоименовани судија.
15. ЖАЛБЕ И ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ У
ТАКМИЧЕЊУ
Члан 64.
На одиграну утакмицу, клуб има право жалбе. Она се
најављује прије потписивања записника а најкасније 30 минута по завршетку утакмице.
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Жалба на регистрацију и право наступа играча,
услове играња у дворани или на игралишту и друге услове
за игру, обавезно мора бити најављена прије почетка
утакмице а у противном неће се узети у разматрање.
Највљивање жалбе аутоматски повлачи уплату таксе
на жалбу, чија се висина одређује Пропзицијама такмичења.
Члан 65.
Првостепени орган за спровођење такмичења, рјешава по жалбама у првом степену, а одлуку обавезно доноси у
року од 15 дана од дана пријема жалбе. Овај рок у изузетним случајевима може бити продужен.
Члан 66.
Против одлуке у првом степену може се поднијети
жалба у року од 8 дана, рачунајући од дана пријема исте.
Жалба се предаје писмено дисциплинском органу
првог степена, који је дужан у року од 3 дана жалбу доставити другостепеном органу.
Као вријеме предаје жалбе узима се вријеме када је
жалба непосредно предата или када је предата на пошту
препорученом пошиљком.
Члан 67.
Жалбу могу поднијети:
1.
2.
3.
4.

кажњени;
подносилац извјештаја или пријаве;
клуб чији је играч или одговорно лице кажњено;
орган чији је члан кажњен.
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Члан 68.
Првостепени орган ако утврди да је жалба неблаговремена, неоснована, изјављена од неовлаштеног лица или
да на жалбу није уплаћена прописана такса односно аконтација, жалбу ће рјешењем одбацити.
На рјешење из предходног става, може се уложити
жалба другостепеном органу у року од 8 дана.
Члан 69.
Рјешавајући по жалби другостепени орган може:
1. жалбу одбити и првостепену одлуку потврдити;
2. жалбу уважити и првостепену одлуку укинути и предмет вратити првостепеном органу на поновно одлучивање.
3. жалбу уважити и првостепену одлуку преиначити.
Одлука другостепеног органа је коначна.
Члан 70.
Изузетно од одредбе члана 65. Овога правилника, на
одлуку надлежног првостепеног органа у завршници купа
или доигравању, жалба се подноси у року од 24 часа од
времена сопштења одлуке.
Другостепени орган је жалбу из предходног става
дужан ријешити у року од 48 часова.
Члан 71.
По поднијетој жалби утакмица ће бити регистрована
службеним резултатом 10:0 у корист подносиоца жалбе у
следећим случајевима:
- уколико је за противничку екипу наступио играч
који без обзира по којој основи, није имао право наступа,
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- уколико је противничка екипа наступила иако се
налазила под казном или суспензијом изреченом од стране
надлежног органа.
Изузетно од одредаба овог члана, донијет ће се одлука о поништењу утакмице и игрању нове, уколико се утврди
да екипа није знала или није могла знати да играч није имао
право наступа.
Члан 72.
По поднијетој жалби утакмица ће се поништити и
одредиће се играње нове утакмице у следећим случајевима:
- уколико је утакмица одиграна у дворани или на
игралишту, који не испуњавају услове за игру, прописане у
Пропозицијама такмичења,
- уколико су судије учиниле материјалну повреду
Правила игре и која је утицала на крајњи резултат утакмице.
Члан 73.
Утакмица на коју није уредно најављена и поднијета
жалба, те није уплаћена одговарајућа такса не може бити
поништена.
Члан 74.
Сви дисциплински поступци по прекршајима везани
за такмичења, воде се и казне се изричу према одредбама
Дисциплинског правилника и Пропозицијама такмичења.
Члан 75.
Надлежни органи за вођење дисциплинског поступка
регулисани су Дисциплинским правилником.
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Члан 76.
Све казне играчима, клубовима, клубским функционерима и службеним лицима изречене у једној такмичарској
сезони, уколико нису издржане или измирене, преносе се у
наредну сезону, без обзира да ли је клуб промијенио степен
такмичења или је играч или функционер промијенио клуб.
Члан 77.
Све другостепене одлуке по жалбама су коначне, а
ванредни правни лијек је подношење Захтјева за заштиту
правилника или подношење приједлога за понављање поступка, што је регулисано Дисциплинским правилником РС РС.
Члан 78.
Захтјев за заштиту правилника или приједлог за понављање поступка подноси се у року од 30 дана од дана
пријема другостепене одлуке, Предсједнику УО РС РС за
такмичења у Првој и Другој лиги Републике Српске,
односно Предсједнику УО Регионалног савеза, за такмичења која организује Регионални савез.
За такмичења у Завршници купа и Завршници такмичења за млађе категорије, Захтјев за заштиту правилника
или приједлог за понављање поступка подноси се Предсједнику УО РС РС, односно Предсједнику УО Регионалног
савеза, за предтакмичења која организује Регионални савез.
Члан 79.
Захтјев за заштиту Правилника може се подићи:
1. ако је дисциплински орган био непрописно састављен
или ако је у доношењу одлуке учествовао члан који
није могао одлучивати;
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2. због погрешне примјене материјалних одредаба овог
правилника или других аката који садрже одредбе о
дисциплинској одговорности.
Члан 80.
Предсједник Управног одбора регионалног савеза,
односно Предсједник Управног одбора РС РС, уколико нађе
да нема основа за подизање захтјева за заштиту Правилника,
обавијестиће о томе подносиоца и Управни одбор, а уколико
одлучи да подигне захтјев за заштиту Правилника, доставиће га на одлучивање.
Управни одбор Регионалног савеза и Управни одбор
РС РС, може захтјев одбити као неоснован или га уважити.
Уколико надлежни Управни одбор нађе да је захтјев
основан, може донијети одлуку о дисциплинском прекршају, а може предмет вратити првостепеном или другостепеном органу на одлучивање.
16. ОРГАНИЗАЦИЈА И ОДИГРАВАЊЕ УТАКМИЦА
Члан 81.
Организацију утакмице спроводи клуб домаћин и то
у складу са овим Правилником и Пропозицијама такмичења
и он је обавезан да обезбиједи све тражене услове за одигравање утакмице.
Члан 82.
Утакмица ће се привремено прекинути:
- уколико услед више силе дође до смањења видљивости тако да је даље играње немогуће (нестанак струје и
слично). У том случају утакмица ће се наставити када се та
сметња отклони. Ако је ту сметњу немогуће отклонити истога дана, утакмица ће се наставити сутрадан.
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- уколико услед више силе дође до нагле промјене
температуре тако да је даље играње немогуће, утакмица ће
бити настављена када се та сметња отклони. Ако је ту сметњу немогуће отклонити истога дана, утакмица ће се наставити сутрадан.
- уколико утакмица буде слабо организована и дође
до бацања разних предмета на терен, судије и делегат ће
тражити од организатора да се уведе ред или ће испразнити
гледалиште или дио гледалишта, а утакмицу ће након тога
наставити.
Ако се због привременог прекида у случајевима алинеје 1 и 2 овог члана, утакмица не може наставити истог
дана или сутрадан, односно у случају алинеје 3 овог члана, у
року од 30 минута, утакмица ће се трајно прекинути.
Члан 83.
Утакмица ће се трајно прекинути:
- уколико дође до физичког напада од стране гледаоца, играча или службених лица клубова на: судије, делегата
или мјериоца времена/записничара утакмице,
- уколико дође до физичког напада од стране гледаоца на играче или службена лица клубова,
- уколико дође до физичког обрачуна између играча
или службених лица клубова, те због тога по оцјени судија
није могуће наставити утакмицу,
-уколико дође до случаја за који је Правилима игре
предвиђен трајан прекид утакмице.
Члан 84.
Осим у случајевима из члана 71 овог Правилника када је предиђена регистрација утакмице службеним резултатом 10:0, утакмица ће се регистровати службеним резултатом 10:0 без обзира да ли је уложена жалба уколико се:
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- екипа налази под суспензијом или казном изреченом од стране надлежног органа,
- уколико екипа није одиграла заказану утакмицу и
нема оправданих разлога за то,
- уколико екипа напусти терен и одбије да настави
већ започету утакмицу,
- уколико екипа одбије да утакмицу суде делегиране
судије или у случају њиховог недоласка, судије одређене
као што предвиђа члан 53 овог Правилника.
- уколико терен није био способан за игру кривицом
домаћина као организатора утакмице,
У свим случајевима, поред регистрације утакмице
службеним резултатом, покренут ће се дисциплински поступак против одговорних лица и клубова према одредбама
Дисциплинског правилника и Пропозицијама такмичења.
Члан 85.
Уколико до трајног прекида дође кривицом обе екипе
односно ако се утврди да није крива ни једна екипа, одредиће се играње нове утакмице.
Члан 86.
Утакмица почиње тачно у заказано вријеме, које се
одређује према часовнику првоименованог судије.
Вријеме чекања једне екипе је 15 минута, с тим што
делегат може да чекање продужи за још највише 30 минута.
Ако се екипа јави у напријед предвиђеним временима
обавеза је делегата и домаћина да изнађу могућност да се
утакмица одигра касније или сутрадан.
Ако је недолазак на вријеме био оправдан, накнадне
трошкове сноси свак своје. Ако је недолазак на вријеме био
неоправдан, накнадне трошкове сносит ће екипа која касни
или која уопште не дође на утакмицу.
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17. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 87.
Тумачење овога Правилника даје Управни одбор РС
РС, као и упутства за његову примјену.
Члан 88.
Све што није предвиђено овим Правилником, мора се
предвидјети у Пропозицијама такмичења.
Пропозиције такмичења не могу бити у супротности
са овим Правилником.
Члан 89.
Овај Правилник ступа на снагу 21.07.2001. године и
тиме престаје да важи Правилник о рукометним такмичењима донешен 26.08.1997. године.
Предсједник Скупштине РС РС
Предраг Глухаковић
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РУКОМЕТНИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ДИСЦИПЛИНСКИ
ПРАВИЛНИК

Бања Лука, јули 2001.
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На основу чланова 20. и 32. Статута Рукометног
савеза Републике Српске, Скупштина Рукометног савеза
Републике Српске, на својој сједници одржаној у Добоју
21.07.2001. године, усвојила је

ДИСЦИПЛИНСКИ
ПРАВИЛНИК
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Дисциплинским правилником Рукометног савеза Републике Српске (у даљем тексту: Правилник) утврђују се прекршаји за чланове и организације, одговорност, казне, поступак и органи за њихово изрицање.
Члан 2.
Дисциплински прекршаји у рукометној организацији
су овим правилником утврђене повреде правила понашања,
односа, поступака, чињења или нечињења дужних радњи за
које се прописују дисциплинске казне.
Члан 3.
Никоме не може бити изречена казна за прекршај
који, прије него што је учињен, није био одређен као
дисциплински прекршај и за који није била прописана казна.
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Члан 4.
Сврха прописивања дисциплинских прекршаја и
изрицање дисциплинских казни, је спречавање учиниоца да
чини дисциплинске прекршаје и њихово преваспитање, васпитни утицај на друге да не чине прекршаје, и утицај на
развијање одговорности и дисциплине чланова организације
и њихових симпатизера.
Члан 5.
Регионални и општински Савези, могу својим актима
уређивати дисциплинску одговорност за чланове и организације у оквиру такмичења, које се организује у оквиру
регије, односно општине.
Акти из предходног става не могу бити у супротности са овим правилником.
Члан 6.
Одредбе овог правилника примјењиваће се на дисциплинске прекршаје учињене у Републици Српској и иностранству.
Члан 7.
Дисциплинске казне изречене од Међународне рукометне организације, примјењиваће се и у Републици
Српској, уколико је казна изречена за дисциплински
прекршај који је као такав предвиђен овим правилником.
Члан 8.
Организација одговара за дисциплински прекршај,
ако је до њега дошло радњом или пропуштањем од стране
органа, одговорног лица у тој организацији или другог лица
које је по својој функцији било овлашћено да поступа у име
организације.
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Члан 9.
Одговорност одговорног лица не престаје престанком
чланства или функције у органу или рукометној организацији.

2. ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ
Члан 10.
Дисциплински прекршај може бити извршен
чињењем или нечињењем.
Дисциплински прекршај је извршен нечињењем, ако
је учинилац пропустио да изврши радњу коју је био дужан
да изврши.
Члан 11.
Појединац је одговоран када учини прекршај из умишљаја или нехата.
Није прекршај у смислу овог правилика , ако је учињен у нужној одбрани, крајњој нужди и стварној заблуди.
Члан 12.
За покушај се кажњава као и за сам прекршај, ако је
то посебно назначено у овом правилнику.
Подстрекач и помагач, казниће се као и учинилац
прекршаја.
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3. ВРСТА КАЗНИ
Члан 13.
Учиниоцу прекршаја могу се изрећи следеће казне:
а). Појединцима:
2. опомена,
3. новчана казна,
4. забрана играња или вршења дужности за одређени
број утакмица,
5. забрана играња или вршења дужноси за одређено
вријеме,
6. доживотна дисквалификација.
б). Организацијама:
1. опомена,
2. новчана казна,
3. забрана одигравања утакмица на одређеном
подручју,
4. забрана одигравања утакмица на домаћем терену,
5. забрана наступања у земљи и иностранству,
6. одузимање бодова,
7. враћање у нижи ранг такмичења.
Члан 14.
Опомена се изриче за прекршаје учињене па особито
лаким околностима.
Износ новчане казне за појединца и организације
утврђује се посебном одлуком Управног одбора РС РС.
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Члан 15.
Изузетно од одредбе члана 2 овога правилника за
прекршаје из овог правилника учињене на такмичењу, односно у вези са такмичењем, могу се пропозицијама такмичења утврдити износи новчане казне.
Члан 16.
Учинилац кажњен новчаном казном дужан је казну
платити у року од 8 дана, у противном му надлежни орган
може изрећи суспензију.
Прикупљена средства од новчаних казни орган који
је наплатио, дужан је уплатити 40% у фонд за унапређење
омладинског рукомета на жиро рачун РС РС.
Члан 17.
Забрана играња и вршења дужности на одређеном
броју утакмица подразумјева забрану играња или вршења
дужности на одређеном броју утакмица свих утакмица у
свим такмичењима.
Казна забране играња или вршења дужности не може
бити виша од 8 утакмица.
Члан 18.
Казна забране играња или вршења дужности на
одређено вријеме, подразумјева забрану играња или вршења
дужности за одређени временски период свих утакмица у
свим такмичењима.
У случају да се казна из става 1. овог члана изриче
учиниоцу који издржава раније изречену ову врсту казне,
може му се изрећи јединствена казна у трајању дуже од 2
године али највише 3 године.
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Казна забране играња или вршења дужности на
одређено вријеме, не може бити мања од једног мјесеца
нити већа од двије године, а изриче се на пуне мјесеце и
године.
Члан 19.
Казна доживотне дисквалификације изриче се за прекршај учињен под особито тешким околностима, када је
учинилац при његовом извршењу испољио нарочиту
безобзирност, одлучност и упорност или је изазвао нарочито
тешке последице, као и у случају поврата.
Члан 20.
Забрана играња утакмица на одређеном подручју и
забрана играња без публике не може бити већа од 6 утакмица.
Пропозицијама такмичења одређује се удаљеност на
којој се могу играти утакмице у случају изрицања казне
забране играња на одређеном подручју.
Члан 21.
Казна одузимања бодова не може бити већа од шест
бодова.
Клуб кажњен одузимањем бодова губи бодове које је
освојио до изрицања казне, а ако није освојио бодове да би
се казна могла примјенити, бодови ће се одузети од оних
које клуб освоји до краја такмичарске сезоне.
Ако ни до тада није освојио довољан број бодова,
остатак ће му се одузети од бодова освојених у наредној
такмичарској години, без обзира да ли је промијенио степен
такмичења.
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Члан 22.
Казна забране наступања не може бити већа од 8 утакмица за првенствене утакмице односно не може бити дужа
од 2 године дана за куп утакмице или утакмице у иностранству.
Члан 23.
Казна враћања у нижи степен такмичења је најтежа
дисциплинска казна.
Ако је такмичење у току, кажњени клуб даном правоснажности одлуке престаје са такмичењем и такмичење
наставља у нижем степену такмичења у следећој сезони.
Члан 24.
Уколико је играч са двојном регистрацијом кажњен
забраном играња на одређеном броју утакмица, казну мора
издржати у оба степена такмичења у којима наступају екипе
његовог матичног клуба и клуба за који има двојну лиценцу.
4. ОДМЈЕРАВАЊЕ КАЗНЕ
Члан 25.
Приликом одмјеравања казне узимају се у обзир све
околности које утичу да казна буде мања или већа, а нарочито:
- тежина учињеног прекршаја и његове последице,
- степен одговорности учиниоца,
- побуде из којих је учињен,
- околности под којима је учињен,
- моралне особине учиниоца и
- држање послије учињеног прекршаја.
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Члан 26.
У случају када постоје такве олакшавајуће околности
које указују да се и блажом казном може постићи сврха
кажњавања, може се изрећи казна испод границе предвиђене
овим правилником.
Ублажавање казне врши се тако, што се казна из
члана 13. под А тачка 2, 3 и 4 и под Б тачка 2, 3, 4 и 5
умањују највише до половине рачунајући од минимума
казне предвиђене за тај прекршај.
Олакшавајуће околности постоје увијек када је учинилац прије учињеног прекршаја био примјерног спортског
понашања или на то указује његов стаж, углед или учешће у
репрезентацији.
Признање учиниоца је увијек олакшавајућа околност.
У случају изрицања казне према играчима млађих
категорија, може се изрећи блажа казна.
Члан 27.
Отежавајуће околности постоје ако је прекршај
учињен у поврату, када постоје особито тешке последице
или друге околности због којих је прекршај добио тежи
облик.
Учинилац је у поврату ако је раније био кажњаван за
учињени прекршај, а није протекло више од годину дана
рачунајући од дана издржане казне.
28.
Када се одмјерава казна за више прекршаја о којима
се истовремено одлучује, најприје се утврђује казна за сваки
прекршај посебно а потом се доноси одлука о јединственој
казни и то према следећем:
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- ако је за прекршај утврђена казна доживотне дисквалификације, изриче се само та казна;
- више казни временске забране играња или вршења
дужности или казне забране играња или вршења дужности
на одређеном броју утакмица, спаја се у једну казну која
мора бити мања од збира изречених казни;
- ако је за један прекршај изречена казна временске
забране играња или вршења дужности, а за други забрана
играња или вршења дужности на одређеном броју утакмица,
тада се изриче јединствена казна временске забране играња
или вршења дужности;
- када је за један прекршај изречена новчана казна, а за
други било која казна осим доживотне дисквалификације,
тада се изричу обе казне;
- ако је изречено више новчаних казни, јединствена
казна не може бити већа од збира новчаних казни.
Члан 29.
Приликом изрицања временске казне забране играња
или вршења дужности и новчане казне, извршење изречене
казне може се одложити за вријеме које не може бити краће
од 6 мјесеци, нити дуже од 1 године, с тим да се изречена
казна неће извршити ако учинилац у томе року не учини
нови прекршај.
5. ЗАСТАРЈЕЛОСТ
Члан 30.
Покретање дисциплинског поступка застарјева у
року од 6 мјесеци рачунајући од дана извршења прекршаја,
односно у року од 3 мјесеца од дана сазнања за учињени
прекршај.
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Апсолутна застарјелост покретања поступка наступа
у року од једне године, рачунајући од дана извршења прекршаја.
6. ПОСЕБНИ ДИО
Члан 31.
Ко се неспортски понаша према играчу противничког или свога тима, службеним лицима и гледаоцима за
вријеме игре, послије игре, на терену или ван њега а у вези
са рукометним спортом:
*
казниће се опоменом или забраном играња односно
вршења дужности до 3 мјесеца или забраном играња односно вршења дужности до 4 утакмице.
Под неспортским понашањем подразумијева се:
псовање, непристојни гестови, приговарање, пркошење
судијским одлукама и одлукама службених лица, као и
изазивање играча противничког или свога тима, службених
лица и гледалаца ријечима, покретима и гестовима, као и све
оне радње које могу штетити угледу рукометног спорта.
Члан 32.
Играч који је због грубе игре искључен – дисквалификован:
* казниће се забраном играња до 2 мјесеца или забраном
играња од најмање једне утакмице.
Под грубом игром подразумијева се супротно правилима игре на груб начин долажење у додир са противни-чким играчем, саплитањем са леђа, неизбјегавање повреде
противника.
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Члан 33.
* Играч који удари свог или противничког играча, казниће
се забраном играња од најмање 4 утакмице.
За прекршај из предходног става у тежем и поновљеном случају:
* казниће се забраном играња од 4 мјесеца до годину дана.
* За покушај ће се казнити.
Члан34.
Играч који на терену или ван терена у вези са рукометним спортом физички нападне службена лица:
* казниће се забраном играња од најмање 6 мјесеци.
За прекршај из предходног става у тежем и поновљеном случају:
* казниће се забраном играња од најмање годину дана.
* За покушај ће се казнити.
Члан 35.
Играч који за вријеме игре или тек по завршеној игри
физички нападне гледаоце:
* казниће се забраном играња до годину дана.
* За покушај ће се казнити.
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Члан 36.
Играч који у прелазном року потпише Уговор за 2
или више клубова:
* казниће се забраном играња до годину дана.
Члан 37.
Службено лице – рукометни радник који физички
нападне играча или службено лице на утакмици:
* казниће се забраном вршења дужности од најмање једне
године дана.
За прекршај из предходног става у тежем или поновљеном случају:
* казниће се забраном вршења дужности од 2 године или
доживотном дисквалификацијом.
* За покушај ће се казнити.
Члан 38.
Клуб који не организује утакмицу у складу са прописима, или не испуни неку од обавеза из Пропозиција такмичења или општег акта о организацији такмичења односно
упутства у вези са организацијом такмичења:
* казниће се опоменом или новчаном казном.
Члан 39.
Клуб – организатор утакмице на чијем терену, било
да је власник или корисник терена, у вези са утакмицом
прије, у току или послије утакмице дође до нереда, а утврди
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се да није предузео мјере да их спријечи или да их није
предузео у довољној мјери, као и гостујући клуб чији
навијачи проузрокују или учествују у нереду:
* казниће ће се у лакшем случају новчаном казном.
За прекршај из предходног става у тежем или поновљеном случају:
* казниће се забраном играња утакмица на одређеном подручју или забраном играња утакмица без присуства публике
и новчаном казном.
Тежим прекршајем у смислу предходног става сматра се:
Физички напад гледалаца на учеснике игре (на играче и службена лица) већи нереди гледалаца на или око терена односно изван дворане или игралишта, прије, за вријеме и
послије утакмице.
Члан 40.
Играч или службено лице, чијом се кривицом утакмица прекине па није настављена:
* казниће се забраном играња односно вршења дужности
од 3 мјесеца до годину дана.
Члан 41.
Ако се екипа на терену тако понашала да се утакмица
услед изгреда морала прекинути,
* казниће се одузимањем једног бода.
Члан 42.
Екипа која неоправдано напусти терен за игру или на
позив судија да одбије наставити прекинуту утакмицу, па
због тога утакмица буде регистрована службеним резултатом:
* казниће се одузимањем једног бода.
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Играч или слижбено лице екипе, који је наговорио
извршење прекршаја из предходног става:
* казниће се забраном играња односно вршења дужности
од најмање 6 мјесеци.
Члан 43.
Клуб који неоправдано не наступи на првенственој
утакмици:
* казниће се одузимањем до 3 бода и новчаном казном.
Клуб који неоправдано не наступи на утакмици у куп
такмичењу:
* казниће се забраном играња у купу једну сезону и новчаном казном.
Клуб који неоправдано одустане од такмичења
млађих категорија, или напусти већ започето такмичење:
* казниће се новчаном казном.
Клуб који неоправдано одустане од такмичења:
* казниће се одузимањем до 3 бода и новчаном казном.
Казна из предходног става примјенит ће се у првом
наредном првенственом такмичењу.
Члан 44.
Играч који наступи на јавној утакмици за други клуб
без одобрења матичног клуба:
* казнит ће се забраном играња од 3 мјесеца до 1 годину.
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Играч који наступи на јавној утакмици прије него
што је стекао право играња или ако се налази под
суспензијом или казном:
* казнит ће се забраном играња од 3 мјесеца до 1 годину.
Клуб који је омогућио прекршај из става 1 и 2 овог члана:
* казниће се новчаном казном, а за прекршај из става 2 ако
је учињен на првенственој или куп утакмици и одузимањем
до 3 бода.
Члан 45.
Клуб који наступи на јавној приредби а налази се под
суспензијом или казном:
* казниће се одузимањем до 3 бода и новчаном казном.
Клуб који наступи на првенственој или куп утакмици
са неправилно регистрованим или лиценцираним играчем:
* казнит ће се одузимањем до 3 бода, новчаном казном и
утакмица ће се регистровати службеним резултатом у
корист противника.
Члан 46.
Играч који неоправдано не наступи за свој клуб на
утакмици за коју је одређен да игра, или не дође на
припреме, или их неоправдано напусти:
* казнит ће се забраном играња до 6 мјесеци.
Члан 47.
Играч који условљава играње новчаном или другим
материјалним примањима изван уговорених оквира:
* казнит ће се забраном играња до 6 мјесеци.
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Члан 48.
Играч који неоправдано не дође на припреме,
тренинг или утакмицу рукометних репрезентација Републике Српске, града или регије или их неоправдано напусти:
* казнит ће се забраном играња до 6 мјесеци.
Одговорно лице у клубу које наговара играча да
учини прекршај из предходног става или онемогући играча
да дође на припреме, тренинг или утакмицу репрезентације:
* казнит ће се забраном вршења дужности до 1 годину.
Клуб који онемогући играчу да дође на припреме,
тренинге или утакмице репрезентације:
* казнит ће се новчаном казном.
Члан 49.
Играч који у намјери да противничкој екипи омогући
повољан исход утакмице и не игра по својем најбољем
знању или се не залаже па због тога његова екипа оствари
неповољан резултатски исход утакмице:
* казнит ће се забраном играња до 6 мјесеци.
* за покушај ће се казнити.
Члан 50.
Клубови који се унапријед договарају о исходу утакмице или договоре њен исход:
* казниће се одузимањем до 3 бода, новчаном казном, или
враћањем у нижи ранг такмичења.
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Одговорна лица која су учествовала у прекршају из
предходног става, као и службена лица на тој утакмици која
су знала или могла знати да је исход договорен:
* казниће се забраном вршења дужности од најмање једне
године или доживотном дисквалификацијом.
* за покушај ће се казнити.
Члан 51.
Играч, рукометни радник, који вријеђа, клевета или
шири неистине о свом или противничком играчу, рукометном раднику било ког клуба или рукометног руководства,
* казнит ће се забраном играња односно вршења дужности
до годину дана.
Играч, рукометни радник, који вријеђа, клевета или
шири неистине, блати рад чланова Савеза и даје лажне
информације, посебно средствима информисања:
* казнит ће се забраном играња односно вршења дужности
до 2 године или доживотном дисквалификацијом.
Члан 52.
Играч који у вези са регистрацијом пружи лажне,
нетачне или непотпуне податке од значаја за регистрацију и
право наступа, који се истовремено региструје за други
клуб, или који на било који начин, обмане свој или неки
други клуб, који преправи или неовлаштено уноси нетачне
податке у документа на основу којих се врши регистрација и
утврђује право наступа:
* казниће се забраном играња до годину дана.
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Одговорно лице у клубу или органу, које омогући
или врши регистрацију или са чијим се знањем учини
прекршај из предходног става:
* казниће се забраном вршења дужности до двије године.
Клуб са чијим се знањем изврши прекршај из става 1
овог члана:
* казниће се одузимањем до 3 бода и новчаном казном.
* за покушај ће се казнити.
Члан 53.
Играч или рукометни радник у намјери да надлежном
органу отежа утврђивање материјалне истине, да нетачне
или тражене податке или их не достави уопште:
* казнит ће се најмање до 6 мјесеци забране играња или
вршења дужности.
За прекршај из предходног става у тежем или поновљеном случају:
* казнит ће се забраном играња или вршењем дужности од
6 мјесеци до двије године.
Клуб који учини прекршај из става 1 овога члана:
* казниће се опоменом и новчаном казном.
За прекршај из предходног става у тежем или поновљеном случају:
* казниће се одузимањем до 3 бода.

53
Члан 54.
Рукометни радник који као члан рукометног органа,
несавјесним обављањем послова омогући себи или другом
неку материјалну или новчану корист,
* казниће се забраном вршења функција у рукомету од најмање 6 мјесеци.
За прекршај из предходног става на тежем или поновљеном случају:
* казниће се доживотном дисквалификацијом.
* за покушај ће се казнити.
Члан 55.
Клуб који не извршава обавезе из аката РС РС те
одлуке и упутства органа РС РС:
* казниће се новчаном казном.
За прекршај из предходног става у тежем или поновљеном случају:
* казниће се одузимањем до 3 бода и новчаном казном.
Чланови органа рукометне организације који учине
прекршај из става 1 овога члана:
*
казниће се забраном вршења дужности најмање 3
мјесеца.
За прекршај из предходног става у тежем или поновљеном случају:
* казниће се забраном вршења дужности најмање годину
дана или доживотном дисквалификацијом.
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Члан 56.
Клуб чији играчи и одговорна лица својим држањем
у иностранству на утакмицама или ван истих, штете угледу
нашег Савеза и државе:
* казниће се забраном наступања у иностранству најмање
годину дана.
Играчи и одговорна лица из клуба који учине прекршај из предходног става:
* казниће се забраном играња односно вршења дужности
до годину дана.
Члан 57.
Судија који у одређено вријеме не дође да суди утакмицу за коју је делегиран или уопште не дође, а то не може
да оправда, те судија који није благовремено отказао суђење
утакмице, као и судија који откаже утакмицу, а разлози
отказа нису у складу са прописаним те судија који битно
наруши Судијски кодекс:
* казниће се забраном суђења од 1 до 6 мјесеци и новчаном
казном.
За прекршај из предходног става у поновљеном
случају:
* казниће се забраном суђења од најмање једне године.
За прекршај из става 1 и 2 овога члана:
* казниће се истом казном и службена лица на утакмицама.
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Члан 58.
Судија који прекине утакмицу супротно актима рукометне организације:
* казниће се забраном суђења од 3 мјесеца до годину дана
и новчаном казном.
Члан 59.
Судија који приликом суђења учини повреду
Правила рукометне игре или покаже њихово недовољно
познавање, као и непознавање других прописа рукометне
организације у вези са одигравањем утакмице:
* казниће се забраном суђења од једног до 6 мјесеци и новчаном казном.
За прекршај из предходног става у поновљеном случају:
* казниће се забраном суђења од најмање 6 мјесеци и
новчаном казном.
Члан 60.
Судија који суди утакмицу а налази се под казном
или суспензијом:
* казниће се забраном суђења од 6 мјесеци до 1 годину.
Члан 61.
Службено лице на утакмици које благовремено не
достави извјештај са утакмице (записник и контролу) и не
јави одговорном лицу резултат утакмице одмах по завршетку исте из мјеста одигравања или не обави своју
дужност у складу са Пропозицијама такмичења:
* казниће се од 1 до 6 мјесеци забране вршења дужности.
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За прекршај из предходног става у поновљеном
случају:
* казниће се забраном вршења дужности.од најмање 6
мјесеци.
Члан 62.
Судија или службено лице на утакмици које наплати
већу таксу и путне трошкове од прописаних као и трошкове
на које није имао право:
* казниће се забраном вршења дужности од 6 мјесеци до
једну годину.
За прекршај из предходног става или у поновљеном
случају:
* казниће се забраном вршења дужности од најмање 1
годину или доживотном дисквалификацијом.
* за покушај ће се казнити.
Члан 63.
Судија или службено лице на утакмици, које прими
новац или друге материјалне погодности ради омогућавања
повољног исхода утакмице за једног од противника:
* казниће се забраном суђења односно вршења дужности
од 2 године или доживотном дисквалификацијом.
Ако је лице, које је дало новац или друге материјалне
погодности ради чињења прекршаја из предходног става
члан рукометне организације:
* казниће се истом казном као у ставу 1 овог члана
* за покушај ће се казнити.
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Члан 64.
Ако члан рукометне организације или одговорно
лице захтијева од других чланова, клубова или органа новац
или другу материјалну погодност, да нешто учини и не
учини, што је иначе дужан учинити:
*
казниће се забраном вршења свих функција у
рукометном спорту 2 године или доживотном дисквалификацијом.
За прекршај из предходног става осим за казну
одговорном лицу:
* казниће се клуб новчаном казном и одузимањем бодова.
7. ПРОЦЕСНЕ ОДРЕДБЕ
7.1 Дисциплински органи
Члан 65.
За вођење дисциплинског поступка и изрицање казни
надлежни су:
1. Органи одређени Статутом или Дисциплинским правилником клуба у првом, а извршни орган клуба или
посебна комисија у другом степену – за прекршаје у оквиру
клуба.
2. Првостепени орган за спровођење такмичења у
првом а извршни орган Удружења клубова или орган
одређен од стране извршног органа Удружења клубова у
другом, за све прекршаје на или у вези са првенственим
такмичењима.
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3. Првостепени орган за спровођење такмичења у
првом а комисија за прописе и жалбе УО РС РС у другом
степену за прекршаје на или у вези са такмичењем завршног
дијела Куп такмичења и завршнице такмичења у млађим
категоријама.
4. Дисциплинска комисија УО РС РС у првом, а комисија за прописе и жалбе УО РС РС у другом степену, за све
остале прекршаје утврђене овим Правилником те Статутом
и другим правилницима и актима РС РС.
5. Дисциплинска комисија или Дисциплински судија
Удружења судија РС РС у првом а Комисија за прописе и
жалбе УО РС РС у другом степену, за све остале прекршаје
судија, делегата и контролора утврђене овим Правилником
те Статутом и другим правилницима и актима РС РС и
Статутом и другим правилницимаи и актима УРС РС.
6. Дисциплинска комисија или Дисциплински судија у
првом а Комисија за прописе и жалбе УО Регионалног рукометног савеза, односно општинског или градског савеза у
другом степену, за све прекршаје у регионалном односно
општинском или градском такмичењу, те за прекршаје утврђене правилницима и актима дотичног савеза, као и за
прекршаје учињене у иностранству од стране клубова и
чланова клубова, који се такмиче у регионалном, општинском или градском степену такмичења.
Члан 66.
Одлуке донешене у дисциплинском поступку од
стране органа из члана 65 овог правилника, дјелују у оквиру
цијелог РС РС.
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Члан 67.
Дисциплински органи воде евиденцију о изреченим
казнама, и на одговарајући начин обавијештавају учиниоце
прекршаја, друге органе и организације о изреченим
казнама.
7.2 Покретање и ток поступка
Члан 68.
Дисциплински поступак покреће се на основу:
1. извјештаја – изјаве судије или делегата-контролора;
2. пријаве клуба, органа и тијела РС РС, Удружења клубова, Удружења тренера и Удружења судија;
3. пријаве одговорног лица, органа или тијела
утврђених у другим актима;
4. писмене пријаве члана РС РС;
5. по службеној дужности када дисциплински орган
сазна за дисциплински прекршај
Члан 69.
Пријава се подноси надлежном дисциплинском
органу који одлучује о покретању поступка.
Ако дисциплински орган утврди да није надлежан за
пријављени дисциплински прекршај, пријаву ће доставити
надлежном дисциплинском органу.
Члан 70.
У дисциплинском поступку саслушање учиниоца прекршаја, свједока или вјештака врше дисциплински органи,
овлаштена службена лица РС РС и замољени органи и
организације.
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У случају да пријава за дисциплински прекршај буде
уписана у записник са утакмице, службено лице-делегат, дужно је саслушати пријављеног, узимањем писмене изјаве, а
ако из објективних разлога није у могућности то учинити,
клуб је дужан да његову изјаву достави у року од 48 часова,
надлежном дисциплинском органу.
Члан 71.
Ако се учинилац прекршаја не одазове на саслушање
или не достави писмену изјаву, сматраће се да је саслушан и
одлука ће се донијети на основу расположивог материјала.
Члан 72.
Учинилац дисциплинског прекршаја има право да
тражи да буде позван о своме трошку на сједницу дисциплинског органа и у првом и у другом степену.
Члан 73.
Дисциплински поступак мора бити хитан и економичан.
Члан 74.
Ако су дисциплинским поступком проузроковани
трошкови, надлежни дисциплински орган ће утврдити
висину трошкова и ко је дужан да сноси трошкове.
Трошкови дисциплинског поступка и у првом и у
другом степену, као и у поступку по ванредним правним
лијековима, падају на учиниоца прекршаја, уколико буде
проглашен одговорним за учињени прекршај.
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7.3 Суспензија
Члан 75.
Суспензија може бити:
2. аутоматска и
3. на основу одлуке дисциплинског органа.
Члан 76.
Аутоматска суспензија наступа када играч буде:
- дисквалификован на јавној утакмици, осим на утакмици
које се играју у организацији ЕХФ-а и ИХФ-а за која искључења важе прописи тих организација.
Не сматра се искључењем – дисквалификација након
трећег искључења на 2 минута.
Аутоматска суспензија настала дисквалификацијом
на пријатељској утакмици, аутоматски престаје даном
предаје изјаве играча, надлежном дисциплинском органу
или овлаштеном лицу.
Аутоматска суспензија настала дисквалификацијом
на првенственој или куп утакмици траје у складу са
одредбама овог правилника .
Члан 77.
Аутоматска суспензија траје до мјесец дана а
одлуком дисциплинског органа. У случају да у том року
дисциплински поступак није могао бити окончан, може се
продужити за још један мјесец дана.
Дисциплински орган може донијети одлуку о скидању аутоматске суспензије.
На турнирским такмичењима, одлуку о скидању
аутоматске суспензије може донијети такмичарска комисија.
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Члан 78.
Ако клуб, играч, службено лице у остављеном прописаном року, општем акту или одлуци надлежног органа не
исплати одређену новчану казну или обавезу према играчу,
клубу, тренеру, рукометном савезу, удружењу клубова, суспендоваће се на основу одлуке надлежног органа и против
њега се покреће дисциплински поступак.
Суспензије почиње тећи од дана истека остављеног
рока за исплату новчане казне или обавезе, а скида се:
1. Одлуком надлежног дисциплинског органа, када се утврди да је престао разлог суспензије.
2. аутоматски послије извршене уплате пуног износа
новчане казне или обавезе, ако је одлуком којом је
суспензија одређена тако наведено.
Члан 79.
Дисциплински орган може учиниоцу прекршаја изрећи суспензију у сваком случају када је покренуо дисциплински поступак а за учињени прекршај је предвиђена тежа
казна.
Суспензија из предходног става почиње тећи даном
пријема одлуке - саопштења и може трајати до мјесец дана а
у сложенијим случајевима до два мјесеца.
Члан 80.
Вријеме проведено под суспензијом рачуна се у
казну.
Члан 81.
Изузетно од одредбе члана 77 и 79 овог правилника,
у случају да је од надлежног органа покренут кривични или
административни поступак, суспензија може трајати дуже
од два мјесеца, а најдуже до окончања поступка.
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7.4 Одлуке дисциплинског органа
Члан 82.
За пуноважно одлучивање на сједници дисциплинског органа мора присуствовати више од половине чланова
органа.
Одлуке се доносе већином гласова укупног броја
чланова органа.
Члан 83.
Дисциплинска казна и суспензија која се изрекне у
вези са прекршајима учињеним на такмичењима, објављује
се у службеном билтену такмичарских органа.
У свим осталим случајевима одлука о казни
сачињава се као посебан отправак и мора садржати:
- увод;
- изреку (диспозитив);
- образложење и
- поуку о правном лијеку.
У службеним билтенима такмичарског органа и у посебној одлуци назначава се учинилац дисциплинског прекршаја, опис и врста повреде, основ за изрицање казне, врста и
висина казне, од када казна тече и поука о правном лијеку.
Посебни отправак одлуке о казни садржи и назив и
састав дисциплинског органа, правни основ за надлежност,
мјесто и вријеме доношења одлуке, основ за покретање поступка, анализу проведених доказа, отежавајуће и олакшавајуће околности.
Члан 84.
Одлуке дисциплинских органа достављају се лично
или препорученом пошиљком.
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Када се одлука о казни објављује у билтену такмичарског органа, достава билтена врши се преко клуба учиниоцима прекршаја.
У случају хитности казна се саопштава телеграмом
на адресу клуба, чији је тим или играч кажњен.
7.5 Жалбени поступак
Члан 85.
Против одлуке у првом степену може се поднијети
жалба у року од 8 дана, рачунајући од дана пријема исте.
Пропозицијама такмичења односно одлуком надлежног органа, може се прописати да се за жалбу плаћа такса
или полаже аконтација на име трошкова жалбеног поступка.
Жалба се предаје писмено дисциплинском органу
првог степена, који је дужан у року од 3 дана жалбу доставити другостепеном органу.
Као вријеме предаје жалбе узима се вријеме када је
жалба непосредно предата или када је предата на пошту
препорученом пошиљком.
Члан 86.
Жалбу могу поднијети:
1. кажњени;
2. подносилац извјештаја или пријаве;
3. клуб чији је играч или одговорно лице кажњено;
4. орган чији је члан кажњен.
Члан 87.
Изузетно од одредбе члана 86. Овога правилника, на
одлуку надлежног првостепеног органа у завршници купа
или доигравању, жалба се подноси у року од 24 часа од
времена сопштења одлуке.
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Другостепени орган је жалбу из предходног става
дужан ријешити у року од 48 часова.
Члан 88.
Жалба на одлуку о казни из члана 13 под А. тачка 3,
4 и 5 и под Б. тачка 3, 4 и 5 не задржава извршење казне, као
и жалба на одлуку о суспензији.
Члан 89.
Првостепени орган ако утврди да је жалба неблаговремена, неоснована, изјављена од неовлаштеног лица или
да на жалбу није уплаћена прописана такса односно аконтација, жалбу ће рјешењем одбацити.
На рјешење из предходног става, може се уложити
жалба другостепеном органу у року од 8 дана.
Члан 90.
Рјешавајући по жалби другостепени орган може:
1.
2.
предмет
вање.
3.

жалбу одбити и првостепену одлуку потврдити;
жалбу уважити и првостепену одлуку укинути и
вратити првостепеном органу на поновно одлучиЖалбу уважити и првостепену одлуку преиначити.
Члан 91.

Ако је жалба изјављена само у корист кажњеног, у
даљем поступку против њега се не може изрећи тежа казна.
Члан 92.
Одлука другостепеног органа је коначна.
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7.6 Ванредни правни лијекови
Члан 93.
Ванредни правни лијекови против коначне одлуке
су:
1. предлог за понављање поступка,
2. захтијев за заштиту правилника,
3. ванредно ублажавање казне.
Члан 94.
Понављање поступка може се предложити:
1. ако се докаже да је коначна одлука заснована на
лажним доказима или изјавама;
2. ако се утврде нове чињенице и нови докази који
би били од утицаја на доношење коначне одлуке а који раније нису били познати.
Члан 95.
Предлог за понављање поступка подноси се органу
који је донио првостепену одлуку у року од 30 дана од дана
сазнања за лажне доказе или изјаве односно нове чињенице
и нове доказе, а најкасније у року од једне године од дана
коначности одлуке.
Члан 96.
Орган који је донио првостепену одлуку може приједлог рјешењем одбацити као неблаговремен или недопуштен или одбити као неоснован.
Ако орган који је донио првостепену одлуку приједлог уважи, спровешће се нови поступак и донијети нову
првостепену одлуку.
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На рјешење из става 1 овог члана није дозвољена
жалба.
Члан 97.
Против одлуке донешене у дисциплинском поступку
може се подићи захтијев за заштиту правилника у року од
30 дана од дана истека рока за жалбу, против првостепене
одлуке односно од дана пријема коначне одлуке.
Члан 98.
Захтјев за заштиту Правилника може се подићи:
1. ако је дисциплински орган био непрописно састављен или ако је у доношењу одлуке учествовао члан
који није могао одлучивати;
2. због погрешне примјене материјалних одредаба овог
правилника или других аката који садрже одредбе о
дисциплинској одговорности.
Члан 99.
Захтијев за заштиту Правилника може подићи предсједник Управног одбора регионалног савеза за:
- одлуке донешене у смислу члана 65. Тачка 1 и 2. – ако је
одлука донешена за дисциплинске прекршаје учињене у
оквиру редовног првостепеног такмичења регионалног и нижег ранга.
- за одлуке донешене у смислу члана 65. тачка 6 за одлуке
донешене за дисциплинске прекршаје у такмичењу за куп
Републике Српске на подручју регије.
За све остале одлуке донешене у смислу члана 65,
захтјев за заштиту Правилника, може подићи Предсједник
Управног одбора РС РС.
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Члан 100.
О захтјеву за заштиту Правилника подигнутом у
смислу члана 99. став 1. одлучује Управни одбор Регионалног савеза а о захтјеву из става 2 одлучује Управни одбор
РС РС.
Члан 101.
Предсједник Управног одбора регионалног савеза,
односно Предсједник Управног одбора РС РС, уколико нађе
да нема основа за подизање захтјева за заштиту Правилника,
обавијестиће о томе подносиоца и Управни одбор, а уколико
одлучи да подигне захтјев за заштиту Правилника, доставиће га на одлучивање.
Управни одбор Регионалног савеза и Управни одбор
РС РС, може захтјев одбити као неоснован или га уважити.
Уколико надлежни Управни одбор нађе да је захтјев
основан, може донијети одлуку о дисциплинском прекршају, а може предмет вратити првостепеном или другостепеном органу на одлучивање.
Члан 102.
Када постоје несумњиви докази да је изречена казна
остварила своју васпитну и спортско-етичку сврху, Управни
одбор може на молбу учиниоца прекршаја, донијети одлуку
од ублажавања казне или ослобађања даљег издржавања
казне.
Захтјев се не може поднијети прије него што протекне половина казне.
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8. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 103.
Дисциплински поступак започет прије ступања на
снагу овог Правилника, завршиће се по одредбама предходног правилника, уколико је то за учиниоца прекршаја повољније.
Члан 104.
Аутентично тумачење одредаба овог правилника даје
Управни одбор РС РС.
Члан 105.
Пропозицијама такмичења не могу се прописивати
прекршаји који нису предвиђени овим правилником, а нити
блаже и теже казне од утврђених овим правилником.
Члан 106.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења то
јест од 21.07.2001 године.
Предсједник Скупштине РС РС
Предраг Глухаковић
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