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На основу Члана 32. Статута Рвачког Савеза Србије, члана 100. Закона о спорту и члана 
2. Спортских правила РСС Управни одбор Рвачког савеза Србије на седници одржаној 12.12. 
2017. г. усвојио је 
 

 

ДИСЦИПЛИНСКИ   ПРАВИЛНИК 

 

РВАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 
 
 
 
 
 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овим Дисциплинским правилником Рвачког савеза Србије (у даљем тексту – Правилник) 

утврђују се дисциплинска и материјална одговорност такмичара, клубова и њихових 
представника, (заступник, председници, секретари, чланови управе...), тренера, судија, 
делегата и свих осталих спортских радника ( у даљем тексту – рвачки субјекти) чланова 
Рвачког савеза Србије (у даљем тексту – РСС). 
 Овим правилником посебно се утврђује следеће: 

I. дисциплински органи, 
II. надлежност, 

III. дисциплински прекршаји, 
IV. казнене одредбе за употребу недозвољених стимулативних средстава, 
V. дисциплинске казне, 

VI. дисциплински поступак, 
VII. суспензија, 

VIII. материјална одговорност, 
IX. извршење изречених мера, 
X. ванредни правни лекови, 

XI. ванредно ублажење казне, 
XII. застарелост у дисциплинском поступку, 

XIII. трошкови поступка, 
XIV. евиденција изречених мера, 
као и друга питања у вези са одговорношћу рвачких субјеката. 
 
 

Члан 2. 
 Рвачки субјекти из члана 1. овог Правилника одговорни су дисциплински и материјално 
за савесно извршавање својих обавеза у складу са законима, као и општим актима РСС. 

Сврха кажњавања је да помаже правилном васпитању спортиста и спортских радника, 
да осигура правилну примену прописа РСС, те да утиче на прекршиоце и остала лица на које 
се односи овај Правилник да не чине прекршаје. 
 

Члан 3. 
 Одговорност рвачког субјекта може се утврђивати само за оне прекршаје који су у време 
њиховог извршења били као дисциплински прекршаји утврђени овим Правилником. 
 

Члан 4. 
 Непознавање Статута, овог Правилника и осталих општих аката у РСС, никога не 
оправдава и не ослобађа од одговорности. 
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Члан 5. 
 Казна се може изрећи ако је преступ или прекршај предвиђен овим правилником. 
Изузетно, за преступ или прекршај који није предвиђен овим Правилником, прекршилац ће бити 
кажњен по одредбама предвиђеним за сличне случајеве. 
 
 

Члан 6. 
 Рвачки субјект који својом кривицом не испуњава своје обавезе или се не придржава 
одлука и прописаних мера РСС, чини дисциплински прекршај у смислу овог Правилника. 
Одговорност за дисциплински прекршај постоји без обзира да ли је исти учињен са умишљајем 
или из нехата и да ли је учињен чињењем или не чињењем. 
 

Члан 7. 
 Код изрицања казне у обзир се узимају све околности које утичу на висину казне 
(отежавајуће и олакшавајуће), тежина прекршаја и његове последице, степен одговорности 
починиоца, намера и околности, начин на који је преступ или прекршај учињен, моралне 
особине и понашање прекршиоца пре и после учињеног преступа или прекршаја. 
 

Члан 8. 
 Дисциплинска мера за учињени прекршај не може да се изрекне без претходног 
саслушања рвачког субјекта или његове писмене изјаве. 
 Изузетно, дисциплинска мера може да се  изрекне и без саслушања, односно писане 
изјаве, ако се рвачки субјект без оправданог разлога не одазове уредно упућеном позиву на 
саслушање, односно не достави у одређеном року писмену изјаву. 
 Такође, у циљу економчности, поступак се може водити и без саслушања рвачког 
субјекта, када дисциплински орган утврди да се ради о лакшем дисциплинском прекршају за 
који се може изрећи дисциплинска мера опомене. 
 

Члан 9. 
 Позив за давање писане изјаве рвачког субјекта доставља се непосредно (уколико је 
прекршај учињен на такмичењу) од стране делегата такмичења. 
 

Члан 10. 
 Рвачки субјект има рок од 8 (осам) дана да достави писмену изјаву дисциплинском 
органу  РСС, рачунајући датум пријема препоручене пошиљке у којој се тражи да достави 
писмену изјаву. Ако рвачки субјект не прими препоручену пошиљку у наредних 5 дана по 
повратку пошиљке у канцеларију РСС, захтев за давање писмене изјаве се ставља на огласну 
таблу у седишту РСС. Након истека и овог рока дисциплински орган доноси одлуку и без 
писане изјаве рвачког субјекта. 
 Дисциплински орган може да тражи да рвачки субјект буде саслушан у циљу 
утврђивања истине по наведеном предмету. Позив за саслушање рвачког субјекта од стране 
Дисциплинсог органа упућује писмено обавештење препорученом пошиљком најкасније 10 
дана од заказаног термина за саслушање.    

У случају да се рвачки субјект не одазове на заказано саслушање, дисциплински орган 
ће донету одговарајућу одлуку и без писане изјаве односно саслушања рвачког субјекта. 
 
 

Члан 11. 
 Рвачки субјект има право на одбрану у свим фазама поступка. 
 
 
I   ДИСЦИПЛИНСКИ ОРГАНИ 
 

Члан 12. 
  
 
Дисциплински органи РСС су: 

1. Дисциплински судија (првостепени орган); 
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2. Комесар за појединачна такмичења и Комесари за лига такмичења (само на основу 
одлуке Упрвног одбора РСС) (првостепени орган за лига такмичења); 

3. Управни одбор Рвачког савеза Србије (другостепени орган);. 
4. Стални спортски арбитражни суд Олимпијског комитета Србије. 

Арбитража је на основу Закона о спорту и Статута РСС поверена Спортском 
арбитражном суду Олимпијског комитета Србије. 

Питања која су у надлежности суда решава надлежни суд у складу са законским 
прописима Републике Србије. 
 

Члан 13. 
 
Дисциплинског судију бира Управни одбор РСС.  Дисциплински судија мора да има 

високу стручну спрему из области правних наука. 
Управни одбор може својом одлуком да овласти Комесара за појединачна такмичења и 

Комесаре за лига такмичења (у даљем тексту – Комесари) да спроводе дисциплински поступак 
у првом степену за дисциплинске прекршаје који су директно везани за појединачна или екипна 
такмичења. 

У случају да Управни одбор својом одлуком не овласти Комесаре да спроводе 
дисциплински поступак у првом степену, и тај посао обавља Дисциплински судија. 

 
 

II   НАДЛЕЖНОСТ 
Члан 14 . 

 Дисциплински судија решава у првом степену дисциплинске пријаве покренуте од 
рвачких субјеката. 
 У случају да Управни одбор РСС овласати Комесаре да решавају дисциплинске пријаве 
које су поднете због кршења прописа РСС на рвачким такмичењима, ове прекршаје у првом 
степену решавају Комесари. Приликом доношења одлуке о именовању Комесара за вођење 
дисциплинског поступка у првом степену Управни одбор обавезно прописује и који су то 
прекршаји које решавају Комесари. 

Рок за жалбу на одлуке Комесара је 8 (осам) дана од дана пријема одлуке (решења) о 
кажњавању. 
 

Члан 15. 
У свим случајевима Управни одбор РСС је другостепени орган за решавање жалби на 

одлуке Дисциплинског судије и Комесара. Изузетак су лига такмичења где је другостепени 
орган Лига одбор надлежне лиге. 

 
На одлуку Дусциплинског судије и Комесара рвачки субјект може уложити жалбу 

Управном одбору РСС као другостепеном органу у року од 8 дана од дана пријема одлуке 
(решења) о кажњавању. Ако рвачки субјект не прими препоручену пошиљку, одлука (решење) 
се поставља на огласну таблу у канцеларији РСС и након протека додатног рока од 3 дана 
сматра се да је одлука (решење) уручено рвачком субјекту. 

Одлука Управног одбора РСС је коначна и на њу се може уложити жалба преко 
надлежне арбитраже Олимпијског комитета Србије. 
 
 
  
III  ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ 
 

Члан 16. 
 Под дисциплинским прекршајем сматра се следеће: 
 

� Неспортско понашање сат времена пре, за време и сат времена након завршетка 
спортског такмичења или за време свих активности које организује РСС, према другом 
рвачком субјекту, гледаоцима или другим званичним лицима исказано упућивањем 
увреда, псовки, клевета или упућивање непристојних гестова, 

� Изазивање нереда, туча или учешћа у истом од стране рвачког субјекта, 
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� Давање лажних података или фалсификованих службених и личних исправа приликом 
регистрације рвачких субјеката, 

� Јавно иступање у медијима, ТВ, радио, интернет, изношењем неистина, 
неаргументованих оптужби, увреда и омаловажавања према РСС и другим рвачким 
субјектима, 

� Кршење одредби Правилника о спречавању сукоба интереса у РСС, 
� Фалсификовање службених докумената РСС, 
� Наступање на јавном такмичењу када је под суспензијом или има казну забране 

наступања на јавном такмичењу, као и наступање на јавном такмичењу за другу екипу 
без одобрења клуба чији је члан, 

� Наступање  и представљање РСС на међународним такмичењима (рвача, судија, 
спортских радника)  без одобрења РСС, 

� Наступање за инострани клуб без одобрења РСС, 
� Наступање у иностранству рвачких субјеката без одобрења РСС,  
� Дозвољавање иностраним екипама наступ на клупским турнирима, а које не организује 

РСС без одобрења њихове националне федерације, 
� Неоправдано изостанак са припрема националне репрезентације,кашњење на припреме 

националне репрезентације или напуштање припрема без одобрења тренера, 
� Несавесно, немарно и неблаговремено извршавање репрезентативних обавеза, 
� Прављење сметњи другом рвачком субјекту да наступна или присуствује припремама  

националне репрезентације, 
� Нарушавање угледа РСС у земљи и иностранству, 
� Не одазивање позиву дисциплинског органа, избегавању пријема истог, не давањем 

тражене изјаве, не достављањем доказа, онемогућавањем утврђивања истине на разне 
начине и сл., 

� Не извршавање правоснажних и коначних новчаних казни које је изрекао надлежни 
дисциплински орган, 

� Лоша организација званичних такмичења од стране техничког организатора, 
� Несавесно обављање функције у РСС, 
� Не доставаљање потребних извештаја са званичних такмичења од стране делегата 

такмичења, главног судије и званичног лекара.  
� Остваривање противправне имовинске користи на штету РСС и осталих рвачких 

субјеката. 
Сваки клуб или надлежно тело може својим посебним актом да утврди и друге 

прекршаје и казнене мере, а које морају да буду усклађене са овим Правилником. 
 

Члан 17. 
Као лакши дисциплински прекршаји, у начелу се сматрају неспортска понашања, 

непридржавање аката савеза који не изазивају већу штету, нити имају већу друштвено - 
спортску опасност, слаба организација такмичења и слично. 
 

Члан 18. 
Као тежи дисциплински прекршаји, у начелу се сматрају изразито неспортска понашања 

такмичара, неправилна наступања, давање неистинитих изјава у медијима, ТВ, радио и 
интернет, физички напад с лакшим последицама, неизвршавање обавеза, непридржавање 
правилника РСС, несавесно обављање функција у РСС, поновљени лакши дисциплински 
прекршаји, неплаћање новчаних казни и слично. 
 

Члан 19. 
Као најтежи дисциплински прекршај, у начелу се сматра - фалсификовање службених 

докумената и одлука, непридржавање oдредаба Статута, Правилника и осталих аката РСС с 
тежим последицама, учињена кривична дела у спорту и ван њега, испољавање национализма 
и расизма, физички напад с тежим последицама и наношење тежих телесних повреда, 
поновљени тежи дисциплински прекршаји, нарушавање угледа РСС у Србији и иностранству, 
кршењи одредби Правилника о спречавању сукоба интереса у РСС и слично. 
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Члан 20. 
Намештање резултата и наговарање такмичара да се не такмичи по свом најбољем 

знању и могућностима, пружање или обећање поклона или друге материјалне погодности 
такмичару или клубу да један или више мечева изгуби тако да у том случају има корист други 
појединац или клуб или прихватање такве понуде од стране такмичара или клуба, кажњава се 
забраном наступа или вршења функције у трајању од 12 до 24 месеца, а у поновљеном или 
тежем случају забраном наступа или вршења функције у трајању до 60 месеци. 
 

Члан 21. 
Свако понашање које није изричито предвиђено као прекршај у овом Правилнику, а 

представља повреду Статута и Правилника РСС и других прописа рвачких организација и тела, 
или прелази оквире уобичајене и дозвољене друштвене и спортске делатности, кажњава се 
једном од казни која је предвиђена за сличан прекршај. 
 
 
 
IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ ЗА УПОТРЕБУ НЕДОЗВОЉЕНИХ СТИМУЛАТИВНИХ 
СРЕДСТАВА 
 

Члан 22. 
Као недозвољена средства сматрају се медикаменти који се налазе на листи 

забрањених стимулативних средстава утврђеној од стране Антидопинг агенције Републике 
Србије. 
   

Члан 23. 
 Спортиста који узима недозвољена стимулативна средства за појачање физичке 
способности, казниће се у складу са Законом о спречавању допинга у спорту. 
 

Члан 24. 
 Спортиста или спортски радник који на било који начин помаже спортисти да набави или 
користи недозвољена стимулативна средства, казниће се: 

� забраном наступа, односно вршења функција у трајању од једне до две године, или 
� забраном вршења функције. 

Уколико се прекршај из претходног става учини према спортистима млађим од 21 
године, починилац ће бити кажњен, искључењем из РСС. 
 Клуб у екиипном такмичењу са чијим знањем спортиста или спортисти користе 
недозвољена стимулативна средства, казниће се: 

• одузимањем до 6 бодова, а у тежем или поновљеном случају, враћањем у нижи ранг 
такмичења. 

 
 
V   ДИСЦИПЛИНСКЕ КАЗНЕ 
 

Члан 25. 
 Дисциплинске казне које се могу донети од стране дисциплинских органа су: 
 
За такмичаре: 

• Опомена 

• Новчана казна, 

• Делегат такмичења (или главни судија у функцији делегата) може да изрекне суспензију 
и да забрани наставак такмичења спортисти, 

• Забрана наступа на такмичењима у одређеном временском периоду од 1 до 36 месеци, 
 
За клубове: 

• Опомена 

• Новчана казна од од 5.000 до 100.000 динара, 
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• Делегат такмичења (или главни судија у функцији делегата) може да изрекне суспензију 
и да забрани наставак такмичења клубу,  

• Забрана наступа на такмичењима у одређеном временском периоду од 1 до 36 месеци 
 

За званичнике и руководиоце на такмичењима: 

• Опомена 

• Новчана казна од од 5.000 до 50.000 динара, 

• Делегат такмичења (или главни судија у функцији делегата) може да изрекне суспензију 
и да забрани наставак учествовања на такмичењу,  

• Забрана вршења било које функције у РСС и клубу у одређеном временском периоду од 
1 до 36 месеци 

 
За функционере и руководиоце РСС и клубова: 

• Опомена 

• Новчана казна од од 5.000 до 50.000 динара, 

• Делегат такмичења (или главни судија у функцији делегата) може да изрекне суспензију 
и да забрани даље присуство на такмичењу  

• Забрана вршења било које функције у РСС и клубу у одређеном временском периоду од 
1 до 36 месеци 
 

За судије, делегате и остале стручњаке у спорту и званична лица на такмичењима: 

• Опомена 

• Новчана казна од од 5.000 до 50.000 динара, 

• Делегат такмичења (или главни судија у функцији делегата) може да изрекне суспензију 
и да забрани наставак присуствовања на такмичењу,  

• Забрана вршења било које функције у РСС у одређеном временском периоду од 1 до 36 
месеци. 

 
У случају да починилац дисциплинског прекршаја уплати изречену новчану казну у року 

од 8 дана од пријема решења дисциплинксог органа износ новчане казне се умањује за 50%. 
 

Члан 26. 
 Дисциплинске казне из овог Правилника могу да се изрекну за било који прекршај који је 
утврђен овим Правилником и било ком рвачком субјекту. 
 
 
VI   ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК 
 

Члан 27. 
 Дисциплински поступак покреће се пријавом дисциплинским органима РСС: 

- Дисциплинском судији, или 
- Комесарима за појединачна или екипна такмичења 

 Пријавом се истовремено или посебно може покренути и поступак за утврђивање 
материјалне одговорности неког рвачког субјекта. 
 

Члан 28. 
 Пријава за покретање поступка садржи: 

� Назив органа коме се пријава упућује, 
� Име и презиме појединца, односно назив рвачког субјекта и основне податке о њему, 
� Време, место, начин извршења и опис дисциплинског прекршаја који је учињен, односно 

материјалне штете која је учињена, 
� Доказе (материјалне или прикупљене изјаве) и 
� Датум, име и презиме и потпис подносиоца пријаве за покретање поступка. 

Пријава се подноси дисциплинском органу преко канцеларије РСС. 
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Члан 29. 
 По правилу дисциплински органи РСС доносе своје одлуке о изрицању казне или 
одбацивању пријаве, на основу дисциплинске пријаве, достављених доказа и достављене 
писмене изјаве од стране окривљеног рвачког субјекта.  
 Само у компликованим и тежим случајевима где се на основу наведеног у ставу 1. овог 
члана, не може утврдити истина, односно заузети став, заказаће се јавна расправа на коју ће 
се позвати лица од којих се морају непосредно прикупити изјаве или други докази. 

Делегат такмичења (или главни судија на такмичењу ако нема делегата) доноси одлуку 
о суспензији субјекта кажњавања (рвача, тренера, судије, спортског радника, клуб...) 
непосредно на такмичењу. Ову одлуку доставља у писменој форми рвачком субјекту 
непосредно по учињеном прекршају на самом такмичењу. Истовремено делегат такмичења, 
или главни судија ако обавља улогу делегата, дужан је да у овој одлуци затражи од рвачког 
субјекта који је суспендован, да напише писмену изјаву поводом учињеног прекршаја, и да ју 
преда делегату такмичења непосредно по завршетку такмичења. Неодстављање ове изјаве 
делегату сматра се као лакши дисциплински прекршај, о којем ће се водити рачуна при 
доношењу коначне одлуке. Након такмичења делегат такмичења доставља писану одлуку о 
суспензији канцеларији РСС са пратећом документацијом. На основу ове одлуке и увидом у 
достављени материјал  надлежни орган РСС доноси одлуку о кажњавању или ослобађању од 
одговорности. 
  

Члан 30. 
 Позив за расправу садржи следеће: 
 

� Назив дисциплинског органа, 
� Назив рвачког субјекта који се позива и у ком својству, 
� Опис дисциплинског прекршаја који се одређеном рвачком субјекту ставља на терет, 
� Место одржавања, дан и час почетка расправе, 
� Назив дисциплинског прекршаја за који се односи јавна расправа, 
� Упозорење субјекту против којег се води дисциплински поступак да ће се расправа 

одржати  и ако се он не појави. У случају спречености субјект против којег се води 
дисциплински поступак може да овласти свог заступника. 

� Напомена да се понесе сва потребан документација која је у вези са дисциплинским 
прекршајем, 

 
 

Члан 31. 
 Расправом руководи надлежни дисциплински орган РСС, односно Председник Управног 
одбора (или његов заменик) у другом степену. 
 После отварања расправе утврђује се да ли су сва лица позвана на расправу уредно 
позвана и да ли су се одазвали позиву. 
 Расправа може бити одржана и у одсуству појединих лица која су на њу уредно позвана. 
 

Члан 32. 
 Када се утврди да су испуњени услови за одржавање расправе, чита се пријава за 
покретање поступка, саслушавају се позвана лица и изводе докази, односно спроводе се друге 
радње за утврђивање чињеничног стања. 
 

Члан 33. 
 У току расправе води се записник у који се уносе сви подаци од значаја за доношење 
одлуке.  
 

Члан 34. 
 По спроведеном поступку дисциплински орган оглашава рвачког субјекта кривим и 
одговорним за учињени дисциплински прекршај и изриче му одговарајућу казну или обуставља 
поступак против истог. 
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Члан 35. 
 Приликом одлучивања дисциплински орган није везан квалификацијом из пријаве о 
покретању поступка. 
 У решењу, односно одлуци се одлучује и о трошковима поступка. 
 

Члан 36. 
 Решење дисциплинског органа РСС, односно одлука се доставља рвачком субјекту 
против кога је покренут дисциплински поступак, подносиоцу пријаве, такмичарском органу, 
клубу, односно организацији којој припада и канцеларији РСС у року од 8 дана од дана 
доношења. 
 

Члан 37. 
 Против решења односно одлуке дисциплинског органа, може бити поднета жалба 
Управном одбору РСС у року од 8 дана од дана пријема решења односно одллуке. 

Да би Управни одбор узео у разматрање жалбу рвачког субјекта неопходно је да се 
уплати такса од 10.000 динара. У случају позитивног решења жалбе, такса се враћа уплатиоцу. 
 Жалба не задржава извршење дисциплинске мере.  
 Ако на одлуку дисциплинског органа РСС, приговор поднесе само одговорни рвачки 
субјект, Управни одбор РСС му не може изрећи тежу казну од оне која му је изречена у првом 
степену. 
 

Члан 38. 
 Дисциплински орган обуставља поступак по пријави или доноси ослобађајућу одлуку у 
следећим случајевима: 

� ако радња која се окривљеном ставља на терет не представља дисциплински прекршај, 
� ако постоје околности које искључују одговорност рвачког субјекта, 
� ако се докаже да рвачки субјект није учинио прекршај и 
� ако је настала застарелост покретања поступка. 

 
Члан 39. 

По жалби се може донети једна од следећих одлука: 

• Одбацити жалу као неблаговремену или поднету од ненадлежног лица, 

• Одбацити жалбу као неосновану и потврдити првостепену одлуку, 

• Усвојити жалбу, укинути првостепено решење и обуставити дисциплински поступак и 

• Усвојити жалбу, укинути првостепено решење и преиначити решење. 
 

Управни одбор РСС је дужан да у року од 30 дана од дана пријема жалбе, на одлуку 
дисциплинског органа РСС, донесе своју одлуку.  
 

Члан 40. 
 На одлуку Управног одбора РСС незадовољна страна може затражити заштиту 
законитости путем надлежне арбитраже, која је предвиђена статутом РСС. 
  
 
 
VII СУСПЕНЗИЈА 
 

Члан 41. 
 Суспензија може да буде аутоматска на самом такмичењу коју изриче делегат (или 
главни судија ако нема делегата на такмичењу), односно Комесар за појединачна и екипна 
такмичења, ако се налази на наведеном такмичењу. 
 

Члан 42. 
 Аутоматска суспензија наступа у случају када је рвачки субјект искључен са такмичења 
или меча, уколико изазове неред или тучу или учествује у истој и може да траје најдуже 30 
дана. Одлуку о суспензији на такмичењу изриче делегат такмичења или главни судија, ако није 
присутан делегат. 
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 За аутоматску суспензију на самом такмичењу,  делегат такмичења или главни судија 
дужан је да рвачком субјекту ту чињеницу одмах након искључења саопшти. 
 На основу сазнања и утврђених чињеница о учињеним прекршајима суспендованог 
рвачког субјекта,  надлежни дисциплински орган РСС изриче адекватну казну сразмерно 
тежини прекршаја, најкасније 8 (осам) дана од изречене суспензије. 
 

Члан 43. 
 Ако рвачки субјект не уплати новчану казну по одлуци дисциплинског органа, у задатом 
року, наступа аутоматска суспензија. 
 У овом случају изузетно, суспензија траје до уплате новчане казне.  
 

Члан 44. 
 За време трајања суспензије рвачки субјект не сме да наступи на такмичењима, нити да 
врши било које функције у оквиру надлежности РСС. 
  

Члан 45. 
 На одлуку о суспензији рвачки субјект нема право приговора.  

Суспензија престаје доношењем одлуке од стране дисциплинског органа. У року од 8 
(осам) дана од дана пријема потребне документације дисциплински орган мора да донесе 
одлуку по питању изречене суспензије. На донету одлуку дисциплинског органа рвачки субјект 
има право жалбе Управном одбору  РСС уз уплату таксе од 10.000 динара. 
 Уколико рвачком субјекту од стране дисциплинског органа буде изречена временска 
казна у исту се урачунава време проведено под суспензијом. 
 
 
VIII   МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ 
 

Члан 46. 
 Рвачки субјекти одговорни су за материјалну штету коју направе својим дисциплинским 
прекршајем и дужни су да ту штету надокнаде. 
 Ако штету проузрокује више рвачких субјеката, сваки од њих је одговоран за део штете 
коју је проузроковао. 
 Ако не може да се утврди појединачна одговорност и удео у штети, штету надокнађују 
рвачки субјекти у једнаким деловима. 
 

Члан 47. 
 О материјалној штети одлучује надлежни дисциплински орган РСС.  
У поступку се утврђује: 

� Постојање штете, 
� Околности под којима је настала, 
� Висина штете, 
� Име и презиме, односно назив рвачког субјекта који је починио штету, 
� Висина паушалног износа штете, ако се не може утврдити њен тачан износ, 
� Висина штете утврђује се на основу тржишне вредности нове ствари. 

 
Члан 48. 

 Све одредбе које се односе на утврђивање дисциплинске одговорности и изрицање 
казни сходно се примењују и код материјалне одговорности. 
 
IX   ИЗВРШЕЊЕ ИЗРЕЧЕНИХ МЕРА 
 

Члан 49. 
 Изречене дисциплинске мере наплате утврђене штете се извршавају након што је 
одлука постала коначна, а то је одлуком Управног одбора РСС. 
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Члан 50. 
 Новчана казна се извршава тако што се кажњеном рвачком субјекту оставља рок од 8 
дана од дана уручења коначне одлуке да на рачун оштећеног рвачког субјекта или РСС уплати 
изречени износ новчане казне. 

У случају да починилац дисциплинског прекршаја уплати изречену новчану казну у року 
од 8 дана од пријема решења дисциплинксог органа износ новчане казне се умањује за 50%. 
 
 
X    ВАНРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ 

Члан 51. 
Од ванредних правних лекова дозвољен је захтев за понављање дисциплинског 

поступка. 
Окончани дисциплински поступак може се поновити : 

• Ако је коначна одлука заснована на лажним исказима или доказима и 

• Ако постоје нове чињенице или докази од утицаја на одлуку који раније нису били 
познати. 

 
 

Члан 52. 
 Предлог за понављање поступка може да поднесе само рвачки субјект коме је изречена 
дисциплинска мера и подносилац пријаве за покретање поступка. 
 Предлог за понављање поступка подноси се у року од 30 дана од дана сазнања за 
постојање разлога за понављање поступка, а најкасније у року 12 месеци од дана 
правоснажности одлуке донете у дисциплинском поступку. 
 

Члан 53. 
 Захтев за понављање поступка подноси се Управном одбору  РСС. 
 
 
XI   ВАНРЕДНО УБЛАЖЕЊЕ КАЗНЕ 
 

Члан 54. 
 Када постоје докази да је изречена казна остварила своју сврху, или када су се појавиле 
нове околности настале након правоснажности одлуке о казни или околности које су постојале 
у време изрицања казне за које дисциплински орган није знао, као и друге околности које су по 
својој природи, да су узете у обзир приликом одмеравања казне, очигледно би на њу утицале 
да она буде блажа по висини и врсти, или пак изазвале ослобађање учиниоца од казне, 
Управни одбор РСС може донети одлуку о ублажавању казне или ослобађању од даљег 
издржавања казне. 
   

Члан 55.. 
 Молба за ванредно ублажавање казне може се упутити само једном у току календарске 
године. 
 Када је субјекту дисциплинске одговорности изречена одређена временска казна и 
забране вршења било какве активности у вези са рвањем, молба за ванредно ублажавање 
казне може се упутити Управном одбору по истеку половине предвиђене временске казне. 
Ванредно смањење временске казне може да се тражи само за казне дуже од 12 месеци. 
 Уз молбу за ванредно ублажавања казне уплаћује се и такса од 10.000 динара. У случају 
да се прихвати моба за смањење казне наведени износ таксе се враћа рвачком субјекту. 
 
 
XII   ЗАСТАРЕЛОСТ У ДИСЦИПЛИНСКОМ ПОСТУПКУ 
 

Члан 56. 
Апсолутни рок застарелости за све дисциплинске прекршаје је 36 месеци од дана 

учињеног прекршаја.  
За прекршај где је запрећена условна временска казна рок апсолутне застаре је рок 

запрећене казне плус месец дана. 



ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК  РСС 

 

 13

 
 
XIII   ТРОШКОВИ ПОСТУПКА 
 

Члан 57. 
 Трошкови поступка падају на терет рвачког субјекта проглашеног кривим или у случају 
ослобађајуће одлуке на терет РСС. 
 Дисциплински орган мора у својој одлуци децидирани навести и ко сноси трошкове 
дисциплинског поступка и временски рок уплате тих трошкова вођења дисциплинског поступка. 
 
 
XIV   ЕВИДЕНЦИЈА ИЗРЕЧЕНИХ МЕРА 
 

Члан 58. 
 Евиденцију изречених мера (казни) од стране дисциплинских органа води канцеларија 
РСС у посебној књизи казнених мера.  

Евиденција садржи:  
� редни број,  
� евиденциони број казне надлежногдисциплинског органа 
� дисциплински орган који је изрекао казну 
� назив рвачког субјекта коме је изречена дисциплинска мера,  
� врста изречене дисциплинске мере,  
� датум изрицања дисциплинске мере у првом степену,  
� датум изрицања дисциплинске мере у другом степену, 
� датум изрицања дисциплинске мере од надлежне арбитраже, 
� датум када је одлука ступила на снагу,  
� примедбе. 

 
Члан 59. 

 Дисциплински органи, односно Управни одбор РСС дужни су да на обрасцима који се 
налазе у прилогу овог Правилника, доставити канццеларији РСС следеће: 

- записник са седнице дисциплинског органа или Управног одбора РСС, 
- одлуку о изреченој мери или ослобађајућу пресуду, 
- све доказне материјале који су коришћени у вођењу поступка. 

Наведену документацију из става 1. овог члана  дужан је да достави и Стални спортски 
арбитражни суд Олимпијског комитета Србије, ако је рвачки субјект затражио заштиту 
законитости преко овог органа. 
 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 60. 
 Дисциплински правилници нижих нивоа удруживања (регионалних, градских, 
општинских рвачких савеза, клубова, организација и удружења у оквиру РСС), не могу да буду 
у супротности са овим Правилником. 
 

Члан 61. 
 Саставни део правилника су и следећи документи: 

1. Образац дисциплинке пријаве  
2. Образац Одлуке о суспензији 
3. Записник са седнице дисциплинског органа  
4. Образац одлуке дисциплинског органа 
5. Позив на јавну расправу 
6. Евиденција покренутих и изречених дисциплинских казни (Књига казнених мера) 

 
Члан 62. 

 Измене и допуне Правилника доноси Управни одбор РСС. 
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Члан 63. 
 Једини орган меродаван за тумачење овог Правилника је Управни одбор РСС. 
 

Члан 64. 
 Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Дисциплински правилник РСС 
донет 07.06.2016. године. 
 

Члан 65. 
 Правилник се објављује на званичном интернет сајту РСС 

( www.wrestling-serbia.org.rs ) 
 

Члан 66. 
Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници УО РСС. 

 
 
 
У Београду, 12.12.2017. г. 

 

ПРЕДСЕДНИК  РСС: 
Жељко Трајковић с.р. 
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РВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
Београд 

Телефон: +381 11 262-878-7,   Факс: +381 11 262-038-6, 
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ДИСЦИПЛИНСКА  ПРИЈАВА 
 

 

Због кршења законских просписа и прописа донетих од стране органа Рвачког савеза 

Србије покреће се дисциплински поступак против 
 

 из  

 

Дисциплински орган 

којем је упућена пријава: 
 

 

 

Детаљан опис прекршаја са местом и датумом када је прекршај направљен: 
 

 

 

Уз дисциплинску пријаву достављам следеће доказе: 
1.  

 

Презиме и име подносиоца дисциплинске пријаве:  

 

Датум:  Место:  Потпис:  
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РВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
Београд 
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ОДЛУКА О СУСПЕНЗИЈИ 
 

Назив такмичења;  

 

 

На основу члана  Дисциплинског правилника Рвачког савеза Србије 
 

 

Делегат такмичења – Главни судија – 

Комесар такмичења (заокружити) 
(Презиме и име)  

 

 

Доноси ОДЛУКУ О СУСПЕНЗИЈИ: 
 

Назив рвачког субјекта којем је 

изречена суспензија: 
 

 

Суспензија ступа на снагу одмах по одлуци надлежног дисциплинског органа (делегата такмичења – главног 

судије – комесара такмичења). 

 

Навођење разлога због изрицања суспензије 
 

 

ВАЖНО! 

Уручењем одлуке о суспензији, рвачки субјект је у обавези да званичном лицу које му је уручило одлуку о 

суспензији достави непосредно по завршетку такмичења, писмену изјаву,  везано за настали проблем који је 

изазвао изрицање суспензије. 

 

Датум:  Место:  Потпис делегата:  

Потпис рвачког субјекта који је суспендован да је примио одлуку о суспензији   

 

НАПОМЕНА: 

У прилогу доставити евентуалне материјалне доказе на основу којих је изречена суспензија. 
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З А П И С Н И К 
СА СЕДНИЦЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ ОРГАНА 

 

Са   седнице  
        (Навести назив дисциплинског органа: Дисциплински судија РСС, Комесар  

         такмичења, Управни  одбор РСС) 

 

Датум одржавања седнице  Место одржавања седнице  

 

Присутни чланови дисциплинског органа: 1. 

2. 

3. 

 

Остали присутни: 1. 

2. 

3. 

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 1.  

2.  

3.  

 

Тачка 1.  

Одлука:  

 

 

 

 

Тачка 2.  

Одлука:  

 

 

 

 

Тачка 2.  

Одлука:  

 

 

 

 

 

 

Потпис Председника дисциплинског органа:  

 

 

НАПОМЕНА: 

У прилогу доставити евентуалне материјалне доказе на основу којих је донета одлука. 

 

  

РВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
Београд 

Телефон: +381 11 262-878-7,   Факс: +381 11 262-038-6, 
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О Д Л У К А 
СА СЕДНИЦЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ ОРГАНА 

 

 

(Навести назив дисциплинског органа: Дисциплински судија РСС, Комесар такмичења, Управни  одбор РСС) 

 

Датум доношења одлуке  Број одлуке  

 

 

Текст одлуке гласи: 

ОДЛУКА: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образложење: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив органа коме се може упутуту жалба на одлуку:  

 

Рок за жалбу:  

 

 

Потпис председника дисциплинског органа:  

 

 

НАПОМЕНА: 

Скраћенице за орган који је донео одлуку: ДК - Дисциплински судија РСС, УО - Управни одбор РСС, КП - 

Комесар за појединачна такмичења, КЕ - Комесар за екипна такмичења. 

Број одлуке се пише на следећи начин: 01/2016/ДС. То значи да је казну под редним бројем 1 изрекао 2016. 

године Дисциплински судија РСС. 

 

  

РВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
Београд 
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ПОЗИВ  

ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ  
 

 

(назив дисциплинског органа који сазива јавну расправу) 

 

 

На основу члана 29. Дисциплинског правилника Рвачког савеза Србије, дисциплински 

орган сазива јавну расправу 

 

датум:  дан   

 

у просторијама:  

 

улица:  град:   

 

 

 

(назив рвачког субјекта против којег се води дисциплински поступак) 

 

 

 

(назив дисциплинског прекршаја) 

 

 

Позив за јавну раправу се упућује у својству: оптуженог сведока 

(заокружити једно од понуђених одговора) 

 

 

Потпис председника дисциплинског органа:  

 
УПОЗОРЕЊЕ субјекту против којег се води дисциплински поступак да ће се расправа одржати  и ако се он не 

појави. У случају спречености субјект против којег се води дисциплински поступак може да овласти свог 

заступника. 

 

НАПОМЕНА: На јавну расправу обавезно понети сву документацију која је у вези са наведеним дисциплинским 

прекршајем 
 

РВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
Београд 

Телефон: +381 11 262-878-7,   Факс: +381 11 262-038-6, 
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КЊИГА  КАЗНЕНИХ  МЕРА 
 

Рб 
Евиденциони 

број казне 

Дисциплински орган 

који је изрекао казну 

Назив рвачког субјекта 

који је кажњен 

Врста изречене 

дисциплинске мере 

Датум изрицања дисц. 

мере у првом степену, 

Датум изрицања дисц. 

мере у другом степену, 

Датум ступања 

на снагу 
Напомена 
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