
 

 

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ 
УПРАВНИ ОДБОР 

Број: 325-5 
Београд, 09.07.2020. 

 
На основу члана 64. став 2. тачка 30. Статута РСС, Управни одбор РСС на електронској 
седници одржаној 8. јула 2020. године, донео је 

КОДЕКС ПОНАШАЊА КЛУБОВА 
у сталним такмичењима РСС 

Овај Кодекс о понашању (у даљем тексту: Кодекс) примењује се на све клубове, 
званичнике клубова, играче и тренера клуба и особе повезане са клубом (у даљем тексту: 
клубови) у свим сталним такмичењима РСС.  

УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА:  
1. Клубови ће се понашати и такмичити на свим такмичењима и догађајима поштујући 

правила и дух поштења, спортског понашања. начела спортског витештва и фер плеја. 
Циљ такмичења је да пруже најбоље спортско умеће док приказују искреност, 
интегритет и спортски стил. 

2. Клубови ће показати поштовање према противничком тиму, службеним лицима и 
званичницима РСС, партнерима РСС и другим организацијама и особама које су 
повезане са РСС. 

3. Клубови ће предузети све неопходне кадровске и организационе мере како би 
осигурали ове услове. 

4. Клубови који својим пласманом изборе учешће у регионалној лиги и припадајућим 
куповима ЕХФ-а обавезују се да се за иста благовремено и уредно пријаве. 

КОНТАКТ СА СЛУЖБЕНИМ ЛИЦИМА И ЗВАНИЧНИЦИМА РСС: 
5. Контакти између клуба и службених лица номинованих за утакмицу треба да обављају 

само јасно идентификована лица која имају високе стандарде интегритета (обавеза 
поштовања моралних вредности, дужности итд...). Одговорност за такво понашање 
преузима клуб домаћин.  

6. Лице које треба да буде у контакту са службеним лицима и званичницима РСС, треба 
да буде обавештено о одредбама овог Кодекса, о његовим принципима и о 
последицама у случају непоштовања истог. 

ДУЖНО ПОНАШАЊЕ - ФИНАНСИЈСКЕ И ОРГАНИЗАЦИОНЕ ОБАВЕЗЕ: 
7. Клубови су обавезни да гарантују интегритет такмичења у сваком погледу. Ниједно 

физичко или правно лице клуба не може имати контролу нити утицај на било који 



 

други клуб који учествује у такмичењу - ово укључује власништво, управљање и 
администрацију. 

8. Клубови су обавезни да обезбеде да све укључене стране, посебно службена 
лица/званичници РСС буду третирани на крајње неутралан начин и не излажу их било 
каквој угрожавајућој ситуацији као и непотребним контактима. 

9. Клубови морају да имају одговарајуће понашање које укључује избегавање било 
каквих речи или акција пре, током или након утакмице које могу довести у заблуду 
службена лица/званичника РСС или било које друге особе која је на дужности у име 
РСС, као и свих информација које би могле утицати на поступање службених 
лица/званичника РСС на дугорочној основи. 

10. Ниједном службеном лицу/званичнику РСС неће бити понуђене друге услуге осим 
потребног гостопримства у вези са превозом, смештајом и транспортом. 

11. Ниједан поклон неће бити понуђен или обећан било којем службеном лицу/ 
званичнику РСС пре, током или након утакмице, изузев ситних предмета за успомену. 

12. Ниједном трећем лицу неће бити дат новац или било шта вредно, уколико постоји 
разлог за веровање да ће бити пренесен на било којег учесника у сврху утицаја на 
одлуке или резултате. 

13. Клубови ће се придржавати свих важећих међународних, националних и локалних 
стандарда против мита и корупције. 

14. Клубови не смеју, директно или индиректно, давати или нудити мито, подмићивање 
или друга плаћања у новцу или давати и нудити било шта од вредности за било кога, 
укључујући службена лица, званичнике или запослене у РСС, било ког клуба, 
компаније или јавне или међународне организације или било којој другој трећој 
страни, у циљу неправедног добијања или задржавања на било који начин 
неисправних и нерегуларних предности у вези са мечом или резултатом меча. 

КОМУНИКАЦИЈА: 
15. Клубови ће осигурати да се овај Кодекс (и друге релевантне информације) достављају 

свим задуженим особама у клубу. 

ОБАВЕЗА ИЗВЕШТАВАЊА: 
16. Клубови су дужни да одмах пријаве било каква запажања у вези са кршењем овог 

Кодекса понашања РСС-у. 

17. Сва службена лица/званичници РСС су обавезни да одмах пријаве било каква 
запажања у вези са кршењем овог Кодекса понашања РСС-у. 

18. На основу и у складу са таквим извештајима, биће започет поступак пред надлежним 
дисциплинским органима у оквиру РСС. 

РАД И ПРАЋЕЊЕ: 
19. Свака комуникација, вербална и невербална, која би могла утицати на поступање 

службених лица/званичника РСС-а у вези са утакмицом представља повреду овог 
Споразума о понашању. 



 

20. Клубови морају гарантовати највећу заштиту именованих службених лица/званичника 
РСС током боравка у месту домаћина. То укључује и редарску службу, ако је потребно, 
током целог боравка именованих службених лица/званичника РСС, како би се 
осигурало да исти буде без икаквог непотребног утицаја или приступа трећих лица, 
без надзора. 

21. Сваки приступ треће стране сматраће се кршењем обавезне обавезе заштите и клуб 
домаћин ће бити директно одговоран за такав приступ/кршење. 

22. У зависности од тежине прекршаја, поступаће се у складу са општим актима РСС и 
Дисциплинским правилиником РСС. 

23. Клуб ће, у складу са одредбама овог Кодекса, учествовати у такмичењима РСС на 
принципима достојанства, поштења и на искључиво спортски начин и гарантује да 
неће утицати на ток такмичења и службена лица/званичнике на непоштен начин или 
покушати да манипулише резултатима. Ово укључује и непоштен утицај поклонима и 
новчаним подмићивањем, на не фер суђење и прихватањем понуда за манипулацију и 
/ или одговарајуће покушаје у вези са радом одређених кладионица или новчаних 
достигнућа у лутрији. 

24. Кршење одредби овог Кодекса, може довести до суспензије клуба са тренутних и 
будућих такмичења у складу са важећим прописима РСС. 

 

Председник 
Управног одбора 

Рукометног савеза Србије 
Божидар Ђурковић, с.р. 
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