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На основу члана 51. и  100. став 2. тачка 10. Закона о спорту; члана 4. став 3. и 
члана 75. став 4. Дисциплинског правилника РСС и члана 28. став 1. Статута 
Заједнице тренера Рукометног Савеза Србије, Скупштина Заједнице тренера 
РСС на седници одржаној 09.05.2019. донела је  

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК  

ЗАЈЕДНИЦЕ ТРЕНЕРА РУКОМЕТНОГ 
САВЕЗА СРБИЈЕ 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 

Дисциплинским правилником (у даљем тексту: Правилник) Заједнице тренера 
Рукометног савеза Србије (у даљем тесту: Заједница) се уређују: 

1. дисциплинска одговорност  

2. врсте дисциплинских прекршаја; 

3. дисциплинске санкције; 

4. дисциплински поступак; 

5. поступак извршења одлуке; 

 

1. ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ 

Члан 2. 
 

Одредбе овог правилника ће се примењивати на све чланове који учествују у 
раду Заједнице. 
Дисциплинска мера ће се изрећи и ако је извршиоцу прекршаја у моменту 
изрицања дисциплинске мере престало чланство у Заједници. 
 

2. ВРСТЕ ДИСЦИПЛИНСКИХ ПРЕКРШАЈА 

Члан 3. 
 

Прекршаји могу бити лакши и тежи:  
Лакши прекршаји су: 

1. несавесно, немарно и неажурно обављање поверених задатака и 
послова од стране органа Заједнице; 

2. повреда угледа Заједнице или органа Заједнице; 
3. неблаговремено достављање или недостављање тражених података 

потребних за вођење или ажурирање евиденција које се воде у 
Заједници; 

4. непристојно понашање на седницама органа Заједнице. 



   

 
Тежи прекршаји су: 

1. насилничко понашање, провоцирање или изазивање нереда на 
скуповима које организује Заједница; 

2. непосредна и посредна дискриминација чланова Заједнице, с обзиром на 
неко лично својство, статус, опредељење или уверење, у складу са 
законом; 

3. неизвршавање одлука органа Заједнице, а посебно – непоступање по 
одлукама Скупштине, Управног одбора, Надзорног одбора или 
Дисциплинске комисије; 

4. послуга или проневера средстава Заједнице или противзаконито 
располагање истим; 

5. злоупотреба положаја, примање или давање мита, или фалсификовање 
исправа и одлука Заједнице тренера; 

6. извршење неке радње, у вези са активностима које се обављају у 
Заједници, која представља кривично дело према закону. 

 

3. ВРСТЕ ДИСЦИПЛИНСКИХ САНКЦИЈА 

Члан 4. 
 

Дисциплинске санкције су:  
1. опомена, 
2. новчана казна, 
3. забрана вршења функције у органима Заједнице тренера на одређено 

време 
4. искључење из чланства Заједнице тренера. 
Сврха прописивања, изрицања и примене санкција је да сви чланови Заједнице 
тренера поштују општа акта РСС и Заједнице, са циљем да се одврате од 
чињења дисциплинских прекршаја. 
 
3.1. Опомена 

Члан 5. 
 

Опомена, као дисциплинска санкција се може изрећи за  учињене дисциплинске 
прекршаје из члана 3. став 2. 
Опомена се изриче за дисциплински прекршај мањег значаја и ако нема 
штетних последица, уколико се утврди постојање олакшавајућих околности. 
 
3.2. Новчана казна 

Члан 6. 
 

Новчана казна, као дисциплинска санкција се може изрећи за учињене 
дисциплинске прекршаје из члана 3.  
Новчана казна се изриче за прекршај већег значаја, због кога је наступила 
штетна последица већег обима.  
Новчана казна може се изрећи само према извршиоцу прекршаја који по било 
ком основу остварује новчану накнаду у вези са рукометним спортом.  



   

У случају да извршиоц прекршаја нема средства за плаћање новчане казне, 
иста се може преиначиту у казну забрена вршења функције у органима и 
телима Заједнице на одређено време. 
 

Члан 7. 
 

Новчана казна може се изрећи у распону од 5.000,00 до 100.000,00 динара. 
 
 
3.3. Забрана вршења функције у органима Заједнице на одређено време 

Члан 8. 

Забрана вршења функције у органима Заједнице, као дисциплинска санкција се 
може изрећи за дисциплинске прекршаје из члана 3. став 3. тачка 1. до 3.  
Забрана вршења функције се може изрећи члановима Заједнице у временском 
периоду који не може бити краћи од 90 (деведесет) дана нити дужи од једне 
године. 
 
3.4. Искључење из чланства Заједнице 

Члан 9. 
 

Искључење из чланства Заједнице, као дисциплинска санкција се може изрећи 
за дисциплинске прекршаје из члана 3. став 3. тачка 4. до 6.  
Искључење из чланства се изриче за најтеже прекршаје који су нарушили углед 
Заједнице.   

 

4. ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК 

Члан 10. 
 

Првостепени орган за решавање дисциплинских прекршаја из овог Правилника 
је Дисциплинска комисија Заједнице (у даљем тексту: Комисија). 
У вршењу своје функције Комисија је независна и одлуке доноси самостално на 
основу овог Правилника, а за свој рад одговара органу који је изабрао. 

 
Члан 11. 

 
Дисциплински поступак пред Комисијом, као првостепеним дисциплинским 
органом Заједнице, ће се водити, по правилима, према роковима и на начин 
прописан Дисциплинским правилником РСС. 
 

Члан 12. 
 

Дисциплински поступак по редовним правним лековима, ће се водити, по 
правилима, према роковима и на начин прописан Дисциплинским правилником 
РСС. 

 
 
 
 
 



   

Члан 13. 
 

Дисциплински поступак по ванредним правним лековима, ће се водити, по 
правилима, према роковима и на начин прописан Дисциплинским правилником 
РСС. 

 
4.1. Таксе и трошкови за рад дисциплинских органа 

 
Члан 14. 

 
Приликом подношења пријаве, подносилац пријаве је дужан да на рачун 
Заједнице уплати таксу, у висини коју одреди УО Заједнице, која се враћа 
подносиоцу пријаве уколико је иста основана. Уколико подносилац пријаве не 
приложи доказ о уплаћеној такси, пријава неће бити разматрана. Таксу не 
плаћају лица која по службеној дужности подносе пријаву. 
Висину таксе за поступак по редовним и ванредним правним лековима, као и 
трошкове за рад другостепених дисциплинских органа доноси Управни одбор 
РСС. 
 

5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 15. 
 

Заједница није надлежна за поступање по дисциплинској пријави, поднетој 
против члана Заједнице, за прекршај учињен у оквиру такмичења које 
организује Рукометни савез Србије. 
Поступање по оваквој пријави ће вршити надлежни органи РСС, у 
одговарајућем поступку према актима и правилима РСС. 
   

Члан 16. 
 

У случају да постоји основана сумња да је радњом дисциплинског прекршаја 
почињен прекршај предвиђен Законом о прекршајима или кривично дело 
предвиђено Кривичним законом Републике Србије, поднеће се одговарајућа 
пријава надлежном органу. 
 

Члан 17. 
 

Аутентично тумачење одредаба овог Правилника даје Скупштина Заједнице. 
 

Члан 18. 
 

Овај Правилник је усвојила Скупштина Заједнице тренера Рукометног савеза 
Србије, на седници одржаној 09.05.2019 године, Правилник ступа на снагу у 
року од 8 (осам) дана од дана усвајања тј. 17.05.2019 године, објављивањем на 
интернет страни Заједнице тренера. 
 
 
            Потпредседник Скупштине 
              Заједнице тренера РСС 
 
                  Душко Марачић с.р. 


