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На основу чланова 33. 99. и 100. Закона о спорту, а на основу члана 32.  Статута 
Рвачког савеза Србије, Извршни одбор Рвачког савеза Србије на седници одржаној 
08.06.2016. године донео је  
 
 
 

ПРАВИЛНИК О СПРЕЧАВАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА У 
 

РВАЧКОМ САВЕЗУ СРБИЈЕ 
         
 
 

Члан 1. 
Овим Правилником о спречавању сукоба интереса у Рвачком савезу Србије (у даљем 

тексту – Правилник) прописују се услови који служе да се спречи сукоб интереса у 
представљању рвачких субјеката на свим нивоима и то: заступника клубова и рвачких 
савеза на свим нивоима, чланова управа клубова и рвачких савеза на свим нивоима и 
њихових представника у вишим органима, спортиста, тренера, судија, делегата и свих 
осталих спортских радника (у даљем тексту – рвачки субјекти) чланова Рвачког савеза 
Србије (у даљем тексту – РСС). 

Члан 2. 
 

 Овим правилником посебно утврђује следеће: 
1. Сукоб интереса заступника и председника клубова и савеза, 
2. Сукоб интереса чланова управних органа (извршних одбора, Председништава...) 

клубова и савеза, 
3. Сукоб интереса представника клубова на Скупштини надлежног савеза, 
4. Сукоб интереса спортиста, 
5. Сукоб интереса тренера, 
6. Сукоб интереса судија, 
7. Сукоб интереса делегата, 
8. Сукоб интереса осталих спортких радника у рвачким клубовима 

Члан 3. 
Сви рвачки субјекти су у обавези да у потпуности поштују одредбе члана 33. Закона 

о спорту и то: 
Чланови управе спортске организације, укључујући и заступника и ликвидационог 

управника спортске организације не могу да буду следећа лица: 
1. оснивачи, власници удела или акција, заступници, ликвидациони управници, 

запослени или чланови спортске организације која се такмичи у истом рангу 
такмичења; 

2. чланови управе и службена лица надлежног спортског савеза, односно службена 
лица организације у области спорта која управља спортском лигом; 

3. лице које врши јавну функцију, као ни лице које врши функцију у органу 
политичке странке;  

4. власници и чланови органа спортских кладионица, као ни запослени у спортској 
кладионици; 

5. спортски посредници у одговарајућој грани спорта; 
6. која су осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене дужности, 

као и за следећа кривична дела: тешко убиство, тешка крађа, разбојничка крађа, 
разбојништво, утаја, превара, неосновано коришћење кредита и друге погодности, 
изнуда, уцена и зеленаштво, омогућавање употребе допинг средстава, 
неовлашћена производња и стављање у промет допинг средстава, насилничко 
понашање на спортској приредби или јавном скупу и договарање исхода 
такмичења, док трају правне последице осуде; 
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7. која не могу да буду чланови органа привредних друштава или удружења у складу 
са законом којим је уређен сукоб интереса у обављању јавних дужности. 

У спортској организацији не може да буде запослено лице које је запослено у 
спортској кладионици или је власник или члан органа спортске кладионице. 

Члан 4. 

 На основу члана 99. Закона о спорту РСС ће у потпуности поштовати следеће 
одредбе закона и то: 

1. Председник управе или заступник РС или другог националног спортског савеза не 
може да буде члан управе, председник или заступник друге организације у 
области спорта,  

2. Изузетак из горе наведене тачке је да Председник управе или заступник РСС може 
да буде члан управе Олимпијског комитета Србије, Параолимпијског комитета 
Србије, Спортског савеза Србије, Републичког завода и Покрајинског завода. 

Члан 5. 

Ни један заступник, председник или члан управе клубова или рвачких савеза на свим 
нивоима рвачке организације у Републици Србији,  не могу да буду, у исто време, чланови 
управе или заступници клубова или рвачких савеза у иностранству, како формално тако и 
неформално. 

 Непоштовање ове одредбе Правилника повлачи за собом дисциплинску одговорност 
у складу са Дисциплинским правилником Рвачког савеза Србије. 

Члан 6. 

 Представник клуба на Скупштини надлежног рвачког савеза мора да буде уписан у 
Књигу чланова клуба. Пре одржавања Скупштине надлежног рвачког савеза клуб је у 
обавези да уз пуномоћ достави и потврду о чланству у клубу представника клуба или копију 
књиге чланова.  
 За Председника (заступника) клуба доставља се копија решења из Агенције за 
привредне регистре Србије. 
 Ако се у једној календарској години одржавају две или више скупштина рвачког 
савеза, представник клуба не може у току једне календарске године да представља два 
рвачка клуба. 
 

Члан 7. 

 Спортити могу да буду у сукобу интереса ако без решења, односно одлуке 
надлежног органа РСС наступи на рвачким такмичењима за два или више клубова у Србији 
или иностранству у једној календарској години. 

Члан 8. 

Рвачки тренери могу да буду у сукобу интереса ако без решења односно одлуке 
надлежног органа РСС води спортисте на истом нивоу такмичења из два или више клубова 
у Србији или иностранству у једној календарској години. 
 

Члан 9. 

Рвачки судије могу бити у сукобу интереса ако су чланове управе, председници и 
заступници рвачких клубова и рвачких савеза на свим нивоима. 

Члан 10. 

Званични делегати РСС се налазе у сукобу интереса ако су заступници или 
предсеници неког рвачког клуба или рвачког савеза на свим нивоима. 
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Члан 11. 

Сукоб интереса осталих спортких радника у рвачким клубовима је ако се спортски 
радник налази у управи два или више рвачка клуба у исто време. 

Члан 12. 

 Сви рвачки субјекти имају право и обавезу да пријаве сваки случај кршења одредби 
овог Правилника. Пријава се подноси дисциплинском судији РСС преко канцеларије РСС. 

Члан 13. 

 За кршење одредби овог правилника сви рвачки субјекти су подложни одредбама 
Дисциплинског правилника. 
 Сви рвачки субјекти су у обавези да поштују наведену регулативу предвиђену овим 
Правилником, као и да поступе по одлуци дисциплинског органа РСС који је надлежан за 
изрицање одлука и казни у случају кршења појединих одредби овог Правилника. 
 Сви рвачки субјекти су у обавези да у року 30 дана од дана ступања на снагу овог 
Правилника прилагоде своје функције одредбама овог правилника. Након истека овог рока 
покренуће се дисциплински поступак против рвачких субјеката који нису поступили по 
одредбама овог Правилника. 

Члан 14. 

 Измене и допуне овог Правилника доноси Извршни одбор, на предлог Председника 
РСС, Надзорног одбора РСС или дисциплинског органа РСС 

  Члан 15. 

 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења на седници Извршног одбора и 
објављује се на интернет страници РСС - www.wrestling-serbia.org.rs. 
 

Члан 16 
 Једини орган меродаван за тумачење овог Правилника је Извршни одбор РСС. 
 
 
У Београду, 08.06.2016. године 

    ПРЕДСЕДНИК  РСС: 
                  Жељко Трајковић с.р. 
 
 


