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НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА ТАКМИЧЕЊА  

Члан 1.  

Овим Правилником се уређује систем такмичења, услови под којима се такмичење одвија, питање 

организације и начина рада такмичарских и дисциплинских органа Лиге студената Универзитета у 

Београду за рукомет. 

Члан 2.  

Такмичење Лиге студената Универзитета у Београду у свим фазама спроводи надлежни комесар 

такмичења уз кооперативност са спортским директором такмичења.  

 

Такмичење у рукометној лиги студената Универзитета у Београду се спроводи, у зависности од 

броја пријављених екипа, путем система: Лиге I, Лиге II, Купа или Комбинованог система 

лига/куп.  

 

Лига систем I се игра по двоструком бод систему, где је распоред по "Бергеровим таблицама", на 

основу жребаних такмичарских бројева екипа уз претходно формирање квалификационих шешира 

на основу претходне такмичарске сезоне; у случајевима када претходна сезона није завршена услед 

одређених прихватљивих околности шешири се насумично одређују.  

 

Лига систем II се игра по једноструком бод систему, распоред по "Бергеровим таблицама", на 

основу жребаних такмичарских бројева екипа уз претходно формирање квалификационих шешира 

на основу претходне такмичарске сезоне, где након коначног пласмана по групама иде друга фаза у 

којој се формирају нове групе за коначан пласман; у случајевима када претходна сезона није 

завршена услед одређених прихватљивих околности шешири се насумично одређују.  

 

Куп систем се спроводи по Куп систему, по принципу полудиригованог жреба.  

 

Комбиновани систем лига/куп се спроводи по принципу полудиригованог жреба, екипе 

распоређене по групама играју свака против сваке једнокружним/двокружним системом, након 

групе према пласману екипе настављају у куп систему. Број група се одређује на основу броја 

пријављених екипа.  

 

Избор система такмичења након коначних листа пријављених екипа врше такмичарски органи.  

 

У изузетним ситуацијама Спортски директор може донети одлуку и о другачијем систему 

такмичења. Донешеном одлуком јасно треба дефинисати све одредбе система такмичења по којима 

се поступа.  

 

Све утакмице ће се играти у дворани по избору организатора такмичења, о чему ће сваки 

представник екипе бити благовремено обавештен. Дворана мора одговарати условима за 

одигравање рукометних утакмица.  

 

Утакмице се играју на основу међународних правила рукометне игре. 
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КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И РАСПОРЕД УТАКМИЦА  

Члан 3.  

Такмичење рукометне Лиге студената Универзитета у Београду за мушкарце и девојке се одвија у 

складу са календаром такмичења. 

Календар такмичења доноси спортски директор лиге, а распоред одигравања утакмица доноси 

комесар за такмичење/спортски директор у договору са представницима екипа.  

Распоред утакмица се одређује жребом на конференцији екипа учесника.  

Утакмице се могу играти само у дворанама које су потврђене одлуком органа СУУБ- а.  
 

УТВРЂИВАЊЕ ПЛАСМАНА НА ТАБЕЛИ  

Члан 4.  

Укупан број бодова који екипе освајају на једној утакмици је 2 (два).  

Победничка екипа осваја 2 (два) бода, а поражена екипа 0 (нула) бодова. У случају нерешеног 

резултата обе екипе освајају по 1 (један) бод. 

Утакмице нокаут фазе:  

У случају нерешеног резултата приступа се извођењу седмераца (пенала).  

Екипе бирају по три извођача у првом кругу. Уколико је резултат после првог круга и даље нерешен, 

приступа се новом кругу у коме екипа бира два извођача. Ако је резултат после другог круга и даље 

нерешен, приступа се трећем кругу извођења пенала где екипе бирају по једног извођача. На овај 

начин се приступа извођењу пенала све док се не добије победник меча.  

***НАПОМЕНА: Пенале (седмерце) не могу изводити исти играчи уколико сви играчи пре тога 

нису изводили пенал. Кршењем овог правила, шутирани пенал се не важи и рачуна се као промашај. 

Након завршетка првенства, комесар за такмичење сачињава коначну табелу, на основу остварених 

резултата Првенства за целу такмичарску сезону.  

 

Пласман на табели утврђује се у зависности од одабира начина организовања такмичења (члан 2).  

Уколико је у питању бодовни систем такмичења: 

Ако тимови освоје исти број бодова одлучује:  

- Међусобни сусрет;   

- Разлика између датих и примљених погодака;   

- Боље место заузима тим који је постигао више погодака;   

Аако се пласман не може утврдити на претходни начин, исти ће се утврдити жребом.   

Изузетно, у случају истог броја освојених бодова три или више тимова, пласман на табели се 

сачињава на основу додатне помоћне табеле на основу резултата који су постигнути у међусобним 

сусретима односних тимова у Првенству.  

Пласман на додатној - помоћној табели, утврђује се:  

- Збиром освојених бодова међусобних сусрета;  
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- Међусобном разликом између датих и примљених погодака;   

- Већим бројем постигнутих погодака;   

- Бољим оствареним скором са првопласираним клубом (само у случају да уз првопласирану и 

другопласирана екипа прелази у даљи степен такмичења);   

- Ако се и на тај начин не може утврдити пласман, у том случају одлучује жреб. 

У случају регистровања утакмице службеним резултатом (непојављивање у заказаном термину, 

техничке грешке и др.) екипа се писмено кажњава опоменом, као и поразом на датој утакмици. 

Максималан број регистровања утакмица службеним резултатом по екипи је 2, након чега се 

факултетска екипа дисквалификује из даљег такмичења. 

 

РУКОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊЕМ, РАСПОРЕД И ОДЛАГАЊЕ УТАКМИЦА, ЗАПИСНИК  

Члан 5.  

Такмичењем руководе органи управљања СУУБ преко својих такмичарских органа, а то су:  

- Спортски директор (посредно);  

- Комесар за такмичење (непосредно).  

Комесар за такмичење је надређен судијама и делегатима (записничару) и има надзор над њиховим 

радом, прати ток и регуларност такмичења.  

Конференцијом представника екипа током целе такмичарске сезоне председава спортски директор 

такмичења. Изузев у посебним ситуацијама, услед спречености присуства спортског директора за 

такмичење, конференцијом представника екипа руководи комесар за такмичење којег овласти 

спортски директор за такмичење. 

Конференција представника екипа се одржава искључиво у просторијама Универзитета у Београду 

или “online” путем видео позива (састанак се снима и складишти у архиву СУУБ- а). Екипе могу да 

заступају професори, капитени екипа и друга званично овлашћена лица од стране високошколске 

установе.   

Присуство овлашћених представника екипа високошколских установа је обавезно, искључиво их 

може заменити друго овлашћено лице. Они представници екипа који не присуствују заказаном 

састанку представника екипа су сагласни са свим донетим одлукама, о чему ће накнадно бити 

обавештени од стране Комесара за такмичење путем званичких канала информисања.  

Такмичарски органи одређују начине на основу којих ће се вршити заказивање термина утакмица 

на састанцима са овлашћеним представницаима високошколских установа.  

 

Члан 6.  

За време трајања утакмице за записничким столом седе записничар, руковалац електронским 

семафором, представник СУУБ- а и дежурни лекар. Уз сагласност спортског директора или 

комесара такмичења, присуство за записничким столом може бити дозвољено и представницима 

акредитованих новинарских екипа. 

Организацију утакмице спроводе органи СУУБ.  
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Члан 7.  

Комесар за такмичење је дужан да се стара о одређеним детаљима који се тичу организације 

утакмице.  

СУУБ у организацији утакмице дужан је да: 

- Обезбеди халу за одигравање утакмица сходно рукометним правилима игре;  

- У посебним случајевима на захтев званичног представника екипе Комесар за такмичење може 

донети одлуку да се утакмица игра и у хали коју обезбеђује једна од екипа учесника утакмице, а која 

испуњава правила рукометне игре;  

- Да обезбеди четири исправне и прописане лопте за oдигравање утакмице;  

- Да обезбеди ручни семафор са бројевима од 0 дo 50;  

- Да обезбеди важећи Међународни записник;  

- Да постави сто и столице за службена лица на утакмици;  

- Да постави посебне клупе или столице за резервне играче/ице, тренере, лекаре; 

- Члана СУУБ-а задуженог за врховну контролу утакмцице; 

- Исплати службеним лицима надокнаду пре почетка утакмице или уплату на њихов текући рачун у 

року од 72 часа од почетка утакмице.  

 

Организатор је обавезан:  

Да обезбеди дежурног лекара који је у обавези да буде присутан у сали од почетка утакмице. 

Дежурни лекар мора да има приручну апотеку за прву помоћ, легитимише се лекарском 

легитимацијом. Утакмица не може да почне све док не буде присутан дежурни лекар.  

 

Члан 8. 

 

Поједине првенствене утакмице екипа које имају друге спортске обавезе, предметне обавезе на 

факултету, заказане стручне праксе или обавезе на међународном плану могу се, на захтев екипе, 

одложити.  

Уколико се ради о осталим разлозима за одлагање (болест већег броја играча, епидемије, ванредне 

ситуације и слично) екипа такође може затражити одлагање утакмица.  

Одлуку о одобравању, одлагању и термину у коме ће се играти одложена утакмица доноси надлежни 

комесар за такмичење СУУБ уз кооперативност са спортским директором такмичења или спортски 

директор такмичења сам. Донешена одлука надлежног комесара/спортског директора се примењује 

као таква, без додатног образложења представницима екипа.  

Број одлагања утакмица у току првенстава на захтев представника екипа доноси директор лиге.  

Члан 9.  

Комесар за такмичење може, пре одигравања првенствених утакмица, донети одлуку да се 

првенствена утакмица одложи, због оправданих разлога који су наступили без кривице екипа 

учесника (велико невреме, епидемије, саобраћајне несреће једне од екипа учесница утакмице, 

друштвених немира већих размера на територији учесника, немогућност да се спроведу прописане 

мере безбедности за одигравање првенствених утакмица, празници, немогућност организације 

утакмице од стране организатора или из других изненадних непредвиђених околности).  
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Када се утакмица одлаже због болести играча (тровање, грип и сл), а не због спортских повреда 

играча, то се може учинити уколико су болесна најмање 4 стандардна играча. Када комесар за 

такмичење добије писмени захтев екипе за одлагање утакмице због болести играча са комплетном 

медицинском документацијом (налаз надлежног специјалисте, дијагноза, мишљење за опоровак тј. 

дужину боловања и сл.), пре доношења одлуке затражиће предлог и мишљење од органа управљања 

СУУБ, по захтеву екипе за одлагање утакмице, а исти пре достављања мишљења може затражити 

нове одређене анализе или преглед болесника и слично. 

Члан 10.  

Спортски директор самостално или на предлог комесара за такмичење, може донети одлуку да се 

утакмице не могу одложити због специфичних услова као што је немогућност завршетка такмичења 

на време из разлога репрезентативних обавеза, почетка испитног рока, стручне праксе, 

међународних такмичења и др.  

Спортски директор самостално или на предлог комесара за такмичење у одређеним ситуацијама, 

може донети одлуку о одлагању утакмице/а из организационих и других разлога. У таквим 

случајевима обавештење о горе наведеном је обавезно да буде правовремено.  

Ову одлуку комесар за такмичење доноси по службеној дужности, или на предлог органа управљања 

СУУБ.  

Члан 11.  

Ако екипе дају два или више играча у рукометној репрезентацији Универзитета у Београду ради 

одигравања утакмице, онда се на њихов захтев мора изменити распоред одигравања првенствених 

утакмица.  

Члан 12.  

О промени термина одигравања утакмице, представници екипа морају бити обавештени најкасније 

24 часа пре одигравања утакмице у редовном поступку. Ако је у питању виша сила (невреме, 

изненадна болест и сл), комесар може одложити утакмицу и на дан одигравања исте.  

На захтев екипе учесника међународних турнира, може се одложити утакмица једнога кола, уз 

претходне консултације са противничком екипом, с тим, што се одложена утакмица мора одиграти 

у првом слободном термину.  

Када је дошло до одлагања првенствене утакмице, комесар за такмичење ће донети одлуку да се она 

одигра у првом слободном термину, под условом да свака екипа има најмање један слободан дан 

између одигравања две утакмице (осим уколико се представници екипа сагласе другачије).   

Члан 13.  

Ако је првенствена утакмица морала бити одложена или прекинута из оправданих разлога који се 

нису могли отклонити (невреме, нестанак електричне енергије, пожар, земљотрес и сл.) о чему 

одлучује судија утакмице, комесар за такмичење доноси одлуку, уз претходну консултацију са 

органима СУУБ-а, да ли ће се играти нова, или ће се прекинута утакмица наставити у другоме 

термину. 
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Члан 14.  

Приликом одигравања сваке утакмице овог такмичења, тренери и/или представници екипа 

записничару утакмице/комесару такмичења обавезно достављају на увид:  

- Списак играча са бројевима индекса/легитимација;  

- Легитимације играча који тог дана наступају на утакмици са обављеним лекарским прегледом не 

старијим од 6 месеци и овлашћење за представљање екипе издато од стране високошколске установе 

на увид или легитимација издата од стране СУУБ-а.  

Спортски директор може донети и другачије одлуке, на основу којих се врши идентификација 

играча и представника екипа сходно принципима функционисања. Лекарски преглед играча 

учесника лиге СУУБ- а могу бити и другачије достављени на увид, што је у домену одлука директора 

лиге.   

Комесар за такмичење доноси ближе упутство о попуњавању записника утакмице и извештаја 

записничара.  

Члан 15.  

Факултетска екипа и тренери и/или преставници екипа су дужни да предузму све потребне мере за 

обезбеђење личности записничара/делегата и судија као и других службених лица за време 

одигравања утакмице, све до напуштања места одигравања утакмице, одговарајућим превозним 

средством, у противном предузеће се мере у висини начињеног прекршаја против одговорних.  

Свака факултетска екипа је одговорна за понашање својих играча и навијача (они за које се утврде 

да су навијачи те факултетске екипе), и сносиће последице у висини начињеног прекршаја.  

СУУБ је дужан да на свим првенственим утакмицама обезбеди лекарску службу. 

Члан 16.  

Органи управљања СУУБ-а су дужни да током првенства, а према указаној потреби, на захтев 

представника екипа или на предлог комесара такмичења, размотре питања развоја и регуларности 

првенства и да предузиму хитне и енергичне мере.  

 

ВРЕМЕ ПОЧЕТКА И ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УТАКМИЦЕ  

Члан 17.  

Утакмице се могу играти петком и понедељком не пре 17:00 часова и не после 23:00 часа, суботом 

и недељом од 10:00 до 23:00 часа, осим уз обострану сагласност представника екипа утакмица се 

може одиграти у другом временском термину. Изузетно, уколико се утакмица из неког разлога мора 

одиграти у току недеље (уторак, среда или четвртак), комесар за такмичење доноси коначну одлуку 

о евентуалним изменама и захтевима екипа за изузетке приликом одабира термина одигравања 

утакмица.  

Појединачно, утакмице почињу након загревања екипа који је заказан на састанку са 
представницима екипа. Одлуку о тачном почетку заказане утакмице доноси први судија уз 
сагласност са органима СУУБ-а. 
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 Рукометне утакмице у оквиру Лиге студената Универзитета у Београду, у мушкој конкуренцији 

играју се у два одвојена полувремена између којих је пауза (полувреме). Утакмице се играју два пута 

по 20 минута, трајање паузе на полувремену износи 5 минута.  

Рукометне утакмице у оквиру Лиге студената Универзитета у Београду, у женској конкуренцији 

играју се у два одвојена полувремена између којих је пауза (полувреме). Утакмице се играју два пута 

по 15 минута, трајање паузе на полувремену износи 5 минута. О начину извођења седмераца 

(пенала) након нерешеног резултата у утакмицама елиминационе фазе, објашњено је у члану 4. 

Спортски директор може донети одлуку да се утакмице играју у другачијој дужини трајања, уколико 

се организује завршница Лиге студената Универзитета у Београду.  

 

 

ПРАВО НАСТУПА  

Члан 18.  

Право наступа имају сви правилно регистровани играчи (студенти) који су навршили 18 година 

живота а не старији од 30 година живота, а да су при томе редовни студенти високошколских 

установа у Београду и да имају уредно оверен семестар у студентској књижици (индекс).   

Право наступа за екипу могу имати и играчи/це које студирају на другом факултету Универзитета у 

Београду (или друге високошколске установе)- позајмица- за онај факултет за који представник 

екипе достави званичан захтев. Уколико факултет нема екипу, довољан је само захтев за 

регистрацију капитена екипе за коју ће наступити са свим потребним подацима. Уколико факултет 

има екипу, а играч са тог факултета жели да наступи за други факултет, потребна је сагласност екипе 

факултета са ког долази играч и захтев за регистрацију екипе за коју играч жели да наступи.  

***НАПОМЕНА: Факултетске екипе Универзитета у Београду (31 факултет) могу захтевати право 

на позајмицу играча- студента једино са матичног Универзитета. 

 Одлуку о броју играча/ица који могу да наступе са другог факултета доноси спортски директор лиге 

и/или комесар за такмичење.   

Начин регистрације играча, представника и/или тренера одређује спортски директор пред почетак 

такмичарске сезоне, а саму регистрацију истих спроводи тим људи које су овлашћени од стране 

органа СУУБ. Комесар за такмиење о начинима регистрације и самој реализацији регистрације 

обавештава овлашћене представнике високошколске установе на састанцима представника.  

Уколико играч/ица заврши факултет, а регистрован/а је за ту такмичарску сезону, исти има право 

наступа још 6 (шест) месеци од дана дипломирања. Уколико се утврди да играчи/ице наступају по 

истеку дозвољеног рока, лица и екипе аутоматски подлежу дисциплинском поступку.  

На првенственим утакмицама немају право наступа играчи који се налазе под суспензијом, казном 

забране играња и аутоматском казном због добијених јавних опомена.  

Уколико се установи да играчи/ице играју под лажним именом, лица и екипа аутоматски подлежу 

дисциплинском поступку.  

Члан 19.  

Сваки играч који наступа у елиминационој фази, мора да одигра бар једну утакмицу у групној фази.  

Члан 20.  
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Наступ тренера и/или овлашћеног лица који представља екипу на утакмици условљено је 

лиценцирањем од стране органа СУУБ-а или уколико наведени приложе на увид овлашћење за 

представљање екипе издато од стране високошколске установе.   

АУТОМАТСКА КАЗНА ЗАБРАНЕ ИГРАЊА  

Члан 21.  

Учесник такмичења добија црвени картон када 3 (три) пута добије искључење у трајању од 2 (два) 
минута или у случају прекршаја када то судија процени, и у том случају играч се одстрањује за тај 
меч.  

Учесник такмичења који је одстрањен на утакмици уз добијање плавог картона је суспендован и 
кажњен забраном наступања на онолико утакмица колико одреди комесар такмичења уз претходну 
консултацију са стручном комисијом СУУБ-а, о чему ће кажњени играч бити обавештен. Казна се 
може пренети из једне такмичарске сезоне у другу.  

У случају озбиљнијег прекршаја као што је напад на службена лица, о таквим прекршајима 
одлучује комисија коју формира управа СУУБ.  

Другостепени орган у доношењу дисциплинских казни је стручна комисија СУУБ-а.  

 

Комисија одлучује о жалбама на одлуке које доноси првостепени орган у одлучивању.  

Уколико екипа не поступи у смислу ових Пропозиција и наступи са играчем који није имао право 
наступа, утакмица ће по жалби противника, или пријави комесара за такмичење, бити 
регистрована са 20:0 у корист противника, а играч, екипа и одговорни овлашћени представник ће 
бити кажњени по дисциплинским одредбама које донесу органи управљања након разматрања 
наведеног случаја.  

Члан 22.  

Комесар за такмичење води евиденцију о изреченим опоменама тако што их региструје у свом 

записнику и контролише извршење аутоматске казне.  

Члан 23.  

Сви играчи који наступају на првенственим утакмицама морају имати уредно извршен лекарски 

преглед исправно евидентиран од стране здравствене установе, као доказ да су способни за наступ.  

Лекарски преглед не сме бити старији од шест месеци.   

Лекарски преглед мора бити евидентиран код такмичарских органа потврдом која је издата на 

основу званичног регистра о извршеном лекарском прегледу.  

Играч који није лекарски прегледан, односно који није обновио лекарски преглед у одређеном 

временском року, или коме је од стране лекара забрањено играње, или се налази на боловању, као и 

играч коме лекарски преглед није евидентиран код такмичарских органа, а записничару утакмице 

није стављена на увид званична потврда о извршеном лекарском прегледу, не може наступати на 

јавној утакмици и записничар утакмице таквом играчу забрањује наступ.  

Лекарски прегледи се морају обавити у лекарским ординацијама спортске медицине.  

 

ЗАПИСНИЧАР/ДЕЛЕГАТ УТАКМИЦЕ  

Члан 24.  
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За сваку првенствену утакмицу комесар за такмичење одређује записничара/делегата који заступа 

руководство, има врховни надзор на утакмици, оцењује укупну организацију утакмице и рад свих 

службених лица.  

Записничар/делегат је обавезан да комплетан записник са утакмице сачини одмах по завршеној 

утакмици у присуству овлашћених представника екипа који потписују исти као и први судија, а 

затим га и сам потписује.   

Уколико тренер или представник екипе не жели да потпише записник, записничар/делегат и први 

судија ће то регистровати у записнику, у рубрици примедбе, а тренер или представник екипе и екипа 

ће сносити последице за тај поступак сходно одлукама органа СУУБ- а.  

Записник утакмице и свој извештај у једном примерку записничар доставља комесару за такмичење 

у року од 48 часова након одигране утакмице.  

Уколико је потребно, комесар за такмичење може да затражи посебно писмене извештаје службених 

лица. Уколико на утакмицу не дође записничар/делегат, дужност записничара/делегата ће обавити 

први судија утакмице.   

Члан 25.  

Записничар/делегат на утакмици као званични представник СУУБ- а заступа руководство 

такмичења и врши надзор над организацијом утакмице, пружа помоћ екипама, судијама и стара се 

да се одредбе пропозиција поштују.  

За сваку утакмицу врши се делегирање записничара/делегата, а одлуку доноси надлежни комесар 

за такмичење.  

 

С У Д И Ј Е  

Члан 26.  

За сваку утакмицу врши се делегирање првог и другог судије, а одлуку доноси Врховни судија. 

Судије су обавезне да се пријаве представнику СУУБ-а у дворани у којој се игра утакмица најкасније 

пола сата пре заказаног почетка утакмице, а у комплетној судијској униформи представницима 

факултетских екипа најкасније 15 минута пре заказаног почетка утакмице.  

 

Уколико одређени први судија не дође на утакмицу, замениће га други судија, а другог судију може 

да замени судија одговарајућег ранга, присутан у дворани и то само уз обострану сагласност екипа, 

која се констатује, пре почетка утакмице, потписом оба капитена у записнику.  

Члан 27.  

Уколико на утакмицу не дође ни један од одређених судија, могу их заменити двојица судија 

одговарајућег ранга, присутни у дворани, и то само уз обострану сагласност факултетских екипа, 

која се констатује, пре почетка утакмице, потписом оба капитена у записнику.  

  

Ако не постоји сагласност екипа или нема могућности за замену једног судије или судијског пара, 

биће одређен нови термин за одигравање утакмице.  

  

Заједно са записничаром врше преглед просторија, терена за игру, опреме играча и у случају 

евентуалних примедби захтевају да се исте отклоне до почетка утакмице.  
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Судија је дужан да у записник о одиграној утакмици унесе своје примедбе и да записник овери 

својим потписом.  

Судија је дужан да по завршеној утакмици записничару да извештај о опоменутим и искљученим 

играчима.  

Судије су дужне да у записник утакмице унесу писмену пријаву против играча, стручних и 

техничких руководилаца за прекршаје извршене пре, за време и после утакмице.  

Представници екипа и/или тренер су обавезни да обезбеде да одмах по завршетку утакмице 

искључени играч/и, удаљени тренер/и или друго службено лице дођу до записничара ради 

саслушања.  

 

Члан 28. 

Преглед терена и хале мора да буде извршен у присуству судија, записничара утакмице, капитена 

оба заинтересоване екипе и то у време које је службено одређено за почетак утакмице. Преглед може 

да буде извршен и раније, али истог дана и под условима да то буде обављено у присуству 

записничара, капитена обе заинтересоване екипе и судија.  

Да ли су терен и услови у хали погодни за одигравање утакмице одлучује једино судија који је 

одређен да води утакмицу.  

Судија и записничар су обавезни да у записник утакмице унесу донету одлуку о неподобности 

терена и хале и да записник доставе такмичарском органу у року од 24 часа уз претходно телефонско 

обавештење.  

Првенствене утакмице суде рукометне судије које се налазе на листи судија за суђење 

професионалних рукометних утакмица, а предходно су верификоване од стране органа СУУБ- а. 

 

Члан 29. 

После завршетка утакмице капитени обе екипе су обавезни да потпишу записник. Записник се води 

у три примерка, од којих се оригинал даје на увид комесару такмичења, а по једну копију могу 

преузети представници екипа. Уколико капитен екипе не жели да потпише записник, први судија ће 

то регистровати у записнику, у рубрици примедбе, а капитен и екипа ће сносити последице за свој 

поступак.  

 

Члан 30.  

За време трајања утакмице на клупи за резервне играче могу се налазити само у записнику 

пријављени играчи/це, тренер и/или овлашћени представник екипе.  

 

 

ЗАБРАНА НАСТУПАЊА ЗБОГ СУСПЕНЗИЈЕ И ПОСЛЕДИЦЕ  

Члан 31.  

Учесник такмичења, одстрањен до краја утакмице, аутоматски је суспендован и кажњен забраном 

наступања на следећој утакмици Универзитетске лиге уз предвиђену казну факултетској екипи за 

изречену санкцију.  
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Екипа који из неоправданих разлога не наступи на 2 утакмице, искључује се из даљег такмичења.  

  

Суспендована екипа или суспендовани играчи, не могу наступити на јавној утакмици све док траје 

суспензија.  

  

Све утакмице одигране у време суспензије изречене због неизвршавања правоснажних одлука 

надлежних органа или неизвршења неспорних обавеза насталих из такмичења предвиђених 

пропозицијама надлежног такмичења, регистроваће се са 10:0 у корист противника.  

Утакмице на којима суспендована екипа није могла да наступи због суспензије изречене ради 

утврђивања материјалне истине (неопходно потребне за доношење коначне одлуке о неком спорном 

случају), неће се регистровати све док се не донесе коначна одлука.   

По доношењу коначне одлуке, екипа је дужна да одигра утакмицу према распореду такмичарског 

органа.  

 

Ж А Л Б А  

Члан 32.  

Жалба на спорне утакмице подноси се комесару за такмичење, који је решава у првом степену 

решењем најкасније 3 дана (72 часа) од дана пријема жалбе.   

Жалба мора бити најављена у записнику са одигране утакмице и образложена основним и кратким 

мотивима, одмах по завршетку утакмице, пре потписивања записника. Жалбу екипе могу најавити 

и присутном представнику СУУБ- а, који је у обавези да исту упише у свој електронски записник. 

Писмено образложење жалбе пише се у два примерка са свим потребним доказима. Уз жалбу, 

потребно је доставити потврду о уплати таксе на службени текући рачун СУУБ- а. Све прикупљено, 

доставља се лично у писарници СУУБ- а. По предаји жалбе, један пример задржава подносилац 

жалбе, а стручне службе су дужне да обележе оба примера са пријемним печатом, где ће бити 

наведено тачно време које се сматра званичним роком. 

Уколико екипа одустане од претходно најављене жалбе, дужна је да о томе писмено извести 

комесара такмичења у року од 24 часа по одиграној утакмици. 

Одговор на жалбу за утакмицу/е последња два кола првенства, достављају се у скраћеном року од 

24 часа од дана одигравања утакмице, а уз уредно поднету жалбу.  

Уколико рок за достављање жалбе истиче у недељу или на државни празник, он се продужава за 

први наредни дан.  

Члан 33.  

Износ таксе утврдила је Скупштина СУУБ- а.  

Износ таксе на жалбу износи 5.000 РСД- а.  

Износ таксе на жалбу на првостепено решење комесара такмичења износи 10.000 РСД- а.  

 

Члан 34.  
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Жалбу коју је поднело неовлашћено лице, која није достављена на време, односно жалба без потврде 

о плаћеној такси у складу са степеном одлучивања, неће бити разматрана, а утакмица ће бити 

регистрована поспетигнутим резултатом.  

При оцени благовремености жалбе узима се у обзир датум и време лично поднете жалбе у писарници 

СУУБ- а (заводни печат). 

Члан 35.  

Одлука по поднетој жалби у првостепеној одлуци доноси се најкасније у року до три (3) дана од дана 

пријема жалбе, односно два (2) дана за скраћени поступак.  

Члан 36.  

Жалба на решење комесара за такмичење подноси се другостепеном органу СУУБ- а.  

Рок за улагање жалбе је три (3) дана од дана пријема Решења.  

У изузетним случајевима (такмичење у два последња кола и сл.) рок за подношење жалбе је 24 

(двадесет четири) часа. Жалба се подноси електронским путем преко комесара за такмичење чија се 

одлука жалбом побија.  

Другостепено решење по жалби мора бити донето у року од 8 дана од дана пријема жалбе. Против 

одлуке другостепеног такмичарског органа жалба није дозвољена.  

 

РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦЕ  

Члан 37.  

Ако на утакмицу није уложена жалба, а не постоје услови за регистрацију утакмице по службеној 

дужности са 10:0 , утакмица се региструје постигнутим резултатом.  

У случају да је на неку утакмицу уложена жалба, рок за регистрацију утакмице продужава се до 

доношења одлуке по жалби, односно до извршења те одлуке.  

Једном регистрована утакмица не може бити поништена од стране комесара за такмичење, ако је 

одлука постала правоснажна или је у другом степену донета одлука која је коначна.  

ДИСЦИПЛИНСКА НАДЛЕЖНОСТ  

Члан 38.  

О дисциплинским прекршајима које изврше екипе и њихови играчи, функционери, судије, стручни 

и технички руководиоци у овом такмичењу, одлучује комесар за такмичење у првом степену, а у 

другом степену одлуку доноси стручна комисија коју овласти управа СУУБ- а. 

Неизвршавање финансијских обавеза и уплата мандатних казни у предвиђеном, односно 

прописаном року, повлачи аутоматску суспензију. Комесар такмичења изриче и санкцију за 

неизвршену обавезу према пропозицијама такмичења.  

 

ПРИЗНАЊА  

Члан 39.  

Прве три првопласиране екипе освајају пехаре и медаље СУУБ-а. 
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Пехари се екипи предају на додели одличија по избору организатора, након усвајања званичне 

табеле првенства, односно завршеног такмичења. Изузетно, пехар се може предати и екипама чији 

је пласман известан и пре усвајања коначне табеле о чему одлуку доносе надлежни органи.  

Органи СУУБ- а могу донети одлуку о додели и додатних признања.  

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 40.  

Свака првенствена утакмица обавезно се игра са лоптом, која у свему мора да одговара прописима 
правила рукометне игре.  

Члан 41.  

Опрема играча/играчица мора да одговара захтевима међународних правила игре и правила игре 

СУУБ- а. 

 

Члан 42.  

За сваку првенствену утакмицу обавезно се сачињава записник о одиграној утакмици према обрасцу 

који утврђују органи СУУБ- а.  

Записничар, судија и овлашћени представници екипа обавезно се старају о правилном уношењу 

података у записник утакмице, који су дужни да потпишу.  

Члан 43. 

 

Организатори рукометних утакмица дужни су да се придржавају Закона о спречавању насиља и 

недоличног понашања на спортским приредбама.  

 

Допинг контрола учесника Лиге студената Универзитета у Београду врше се у складу са Законом о 

спорту Републике Србије. 

 

НАЈМАЊИ БРОЈ ИГРАЧА  

Члан 44.  

Свака факултетска екипа може имати највише 16 (шеснаест) регистрованих играча на утакмици.   

Најмањи број играча на терену који је неопходан да би се утакмица одиграла је 4 (четири) плус 1 
(један) голман.  

Играчи који не наступе од почетка могу накнадно ући у игру све до краја утакмице, а на начин 
предвиђен рукометним правилима (ако су пре почетка утакмице уписани у записник као играчи 
односно заменици, идентификовани и прегледана опрема, пре уласка у игру).  

У случају трајног прекида утакмице из претходног става, утакмица се региструје резултатом 10:0 у 
корист противника само уколико противник није постигао бољи резултат.   

Члан 45.  

СУУБ уколико постоји потреба може организовати I (прву) и II (другу) Лигу студената 

Универзитета у Београду ако се за то створе адекватни услови. 
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ПРЕДАЈА УТАКМИЦА БЕЗ БОРБЕ  

Члан 46.  

Тим који неоправдано не дође на одигравање утакмице, губи утакмицу службеним резултатом 10:0  

и кажњава се према дисциплинским одредбама које донесу органи СУУБ- а.  

Уколико се утакмица не одигра због тога што обе екипе нису испуниле такмичарске услове, неће се 

одиграти нова утакмица, већ ће се сматрати као неодиграна, а екипе се кажњавају према 

дисциплинским одредбама које донесу органи СУУБ- а.  

Екипа која у току такмичарске сезоне неоправдано не одигра 2 (две) утакмице, а које ће бити 

регистроване резултатом 10:0  у корист противника, сматра се да је одустала од такмичења. Таква 

екипа се аутоматски пребацује се у нижи степен такмичења (уколико постоји два степена Лиге 

студената Универзитета у Београду) или се удаљава из такмичења за ту школску годину, без обзира 

на постигнут пласман. Поред свега наведеног екипа подлеже дисциплинској одговорности сходно 

одредбама које донесу органи СУУБ- а.  

О дисциплинским мерама за екипе која неоправдано не одиграју 2 (две) утакмице одлучиваће органи 

СУУБ- а.  

 

У зависности од тежине прекршаја, екипи може бити изречена и забрана такмичења у трајању од 2 

(две) школске године.  

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СУУБ  

Члан 47.  

Одлуке комесара такмичења ће се објављивати на службеном сајту СУУБ- а. Одлуку о објављивању 

доноси спортски директор, док ће сва званична обавештења представници екипа добијати путем 

званичног мејла надлежног комесара за такмичење.  

Екипе су обавезне да прате и извршавају одлуке са службеног сајта СУУБ- а, као и службена 

саопштења органа лиге и да на захтев тих органа доставе одговоре у унапред дефинисаном року. У 

противном, подлежу дисциплинској одговорности.   

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 48.  

За све што није дефинисано овим пропозицијама примењиваће се одлуке које доноси Европска 

универзитетска спортска асоцијација (ЕУСА), Међународна универзитетска спорта федерација 

(ФИСУ) и Универзитетски спортски савез Србије (УССС). 

Тумачење ових пропозиција такмичења даје надлежни комесар за такмичења СУУБ- а непосредно, 

као и спортски директор - посредно.  
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Члан 49.  

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана након усвајања. 

У Београду, 29.9.2021. године 

 

 

 

СКУПШТИНА СУУБ 
 

  

 

 

 

 

 

 

Доставити:  

- Спортском директору, 

- Комесару такмичења и  

- Архиви.             

 

 

Заводни број Правилника:                                                              

 
 

 

 

    

 

 


