
На пснпву члана 32. Статута Сппртскпг савеза Бепграда Скупштина Сппртскпг савеза Бепграда на 
седници пдржанпј дана 27.03. 2012. гпдине дпнпси 

 
 

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК 
 
ППШТЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овим Дисциплинским правилникпм (у даљем тексту Правилник) уређује се ппјам 

дисциплинскпг прекрашаја, пдгпвпрнпст за дисциплинске прекршаје, дисциплинске мере и 
ппступак за оихпвп изрицаое и извршеоа, ппсебни пблици дисциплинских прекршаја, кап и друга 
питаоа у случајевима неппштпваоа ппштих аката Сппртскпг савеза Бепграда (у даљем тексту ССАБ 
или Савез). 
 

Члан 2. 
Чланпви ССАБ пвлашћени су да свпјим ппштим актима уређују питаоа дисциплинске 

пдгпвпрнпсти у пднпсу на извршеое дисиплинских прекршаја и ппступаое супрптнп пдребама 
ппштих аката чланпва Савеза. 

Изрицаое дисциплинских мера унутар чланпва Савеза не искључује дисциплинску 
пдгпвпрнпст пп пвпм Правилнику. 
 

Члан 3. 
Овај Правилник пбавезује све чланпве ССАБ и оегпве пргане и тела, кап и лица именпвана 

у истим прганима и телима кпја пбављају функције у ССАБ, кап и лица у ингеренцији ССАБ. 
 

Члан 4. 
За дисциплинске прекршаје кпји учине чланпви ССАБ казниће се и пдгпвпрна лица у 

чланицама. 
 

Члан 5. 
Чланице ССАБ чине прекршај акп је дп оегпвпг извршеоа дпшлп радопм или 

прппуштаоем пд стране пргана или пдгпвпрнпг лица или другпг лица кпје је билп дужнп да 
ппступа у име пргана или чланице. 
 

Члан 6. 
Одгпвпрнпст пдгпвпрнпг лица ппстпји акп је дп извршеоа прекршаја дпшлп оегпвпм 

радопм или прппуштаоем, иакп је при тпме ппступанп нехатнп. 
Одгпвпрнпст лица не престаје престанкпм чланства или престанкпм вршеоа функције у 

пргану ССАБ или у прганизацијји. 
 

Члан 7. 
Овај Правилник се примеоује без пбзира да ли је прекршај учиоен на теритприји 

Републике Србије или изван ое. 
 

Члан 8. 
Никп не мпже бити кажоен за дисциплински прекршај, нити се према оему мпгу 

применити друге дисциплинске санкције, акп тп делп пре негп штп је билп извршенп није билп 



ппштим актпм ССАБ, пдређенп кап дисциплински прекршај и за кпје ппштим актпм ССАБ, није 
прпписанп кпјпм врстпм и висинпм дисциплинске мере извршилац дисциплинскпг прекршаја 
мпже бити кажоен. 

Дисциплински прекршаји мпгу се прпписивати самп ппштим актпм ССАБ. 
Неппзнаваое ппштих аката ССАБ не искључује пдгпвпрнпст. 
 

 
Члан 9. 

На учинипца дисциплинскпг прекршана примеоује се ппшти акти ССАБ кпји су важили у 
време извршеоа прекршаја. Акп су ппсле учиоенпг дисцииплинскпг прекршаја једнпм или више 
пута измеоени ппшти акти ССАБ, примеоују се ппшти акти кпји су најблажи за учинипца. 
 
 
ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ 

 
Члан 10. 

Дисциплински прекршај је скривљенп извршена радоа кпја је ппштим актпм Савеза 
пдређена кап дисциплинкси прекшај. 

Нема дисциплинскпг прекршаја укпликп је искључена кривица иакп ппстпје сва битна 
пбележја дисциплинскпг прекршаја..  

 
Члан 11. 

Учинилац је пдгпвпран када дисциплински прекршај учини умишљајнп или из нехата.  
 

Члан 12. 
Прекршај мпже бити извршен чиоеоем или нечиоеоем.  

Прекршај је извршен нечиоеоем кад је учинилац прппустип радоу кпју је бип дужан да изврши.  
Није прекршај у смислу пвпг Правилника акп је учиоен у нужнпј пдбрани, стварнпј или 

правнпј заблуди. 
 

Члан 13. 
За прекршај пдгпвара извршилац прекршаја, кап и ппдстрекач и ппмагач у вршеоу 

прекршаја. 
Акп више лица заједнички учествују у извршеоу прекршаја, свакп пд оих казниће се 

казнпм прпписанпм за тај прекршај. 
 

Члан 14. 
 За ппкушај извршеоа дисциплинкспг прекршаја учинипцу дисциплинкспг прекршаја мпже 
се изрећи дисциплинска мера самп акп је тп изричитп прпписанп. 
 
 
ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 
 

Члан 15. 
Извршипцу дисциплинскпг прекршаја мпгу се изрећи следеће дисциплинске мере: 

 Оппмена; 

 Јавна пппмена; 

 Суспензија; 



 Нпвчана казна; 

 Забрана пбављаоа дужнпсти у Савезу; 

 Искључеое из Савеза. 
 

Члан 16. 
Оппмена се у начелу изриче када је прекршај учиоен ппд ппсебнп лаким пкплнпстима, а 

сврха кажоаваоа се ппстиже и изрицаоем пппмене. 
 

Члан 17. 
Јавна пппмена се изриче за дисциплинске прекршаје, учиоене ппд лакшим пкплнпстима, а 

дисциплинска Кпмисија пдлучи да ће се и пваквпм мерпм ппстићи сврха кажоаваоа. 
Члан 18. 

Дисциплинска мера суспензије мпже се изрећи када ппстпји пснпвана сумоа да је 
пкривљени учинип прекршај за кпји се мпже изрећи мера забрана пбављаоа дужнпсти, или 
искључеоа из Савеза, кап и у случају неплаћаоа изречене нпвчане казне. 

Изриче је председник Дисциплинске кпмисије у трајаоу пд 8 дана. 
Такпђе, у случају несппртскпг и непристпјнпг ппнашаоа на такмичеоу, пријављенпм пд 

стране делегата, или судије, изриче се аутпматска суспензија. 
Одлука п суспензији дпставља се путем телеграма, или се личнп уручује. 
На пдлуку п суспензији лице има правп жалбе Кпмисији за жалбе..   

 
Члан 19. 

Нпвчана казна се мпже изрећи самп пним извршипцима кпји пп билп кпм пснпву пстварују 
нпвчану накнаду. 

Нпвчана казна мпже се изрећи за теже и лакше прекршаје, какп сппртским прганизацијама 
и другим правним лицима, такп и физичким лицима.  

Висина нпвчане казне утврђује се у складу са казненим пдредбама Закпна п сппрту.  
 

Члан 20. 
Мера искључеоа из Савеза изриче се за дисциплинске прекршаје ппд нарпчитп тешким 

пкплнпстима, када  чинилац нарушава углед и нанпси знатну материјалну штету Савезу или при 
извршеоу исппљава нарпчиту пдлучнпст, уппрнпст или безпбзирнпст или изазива тешке 
ппследице, кап и за вишеструкп ппнављаое истпветних тежих прекршаја. 
 
 
ПДМЕРАВАОЕ ДИСЦИПЛИНСКИХ МЕРА 
 

Члан 21. 
Приликпм пдмераваоа казне узимају се у пбзир све пкплнпсти кпје утичу да казна буде 

већа или маоа, а нарпчитп тежина учиоенпг дисциплинкпг прекршаја и оегпве ппследице, степен 
пдгпвпрнпсти извршипца, ппбуде из кпјих је дисциплински прекршај учиоен, пкплнпст ппд кпјима 
је прекршај учиоен, мпралне пспбине и прилике прекршипца, те нарпчитп ппнашаое ппсле 
учиоенпг прекршаја. 

У случају када ппстпје плакшавајуће пкплнпсти, казне предвиђене пвим Правилникпм мпгу 
се умаоити а највише дп 50% предвиђене казне за учиоени прекршај. 
 
 
 



Члан 22. 
Отежавајуће пкплнпсти ппстпје када је прекршај учиоен у ппврату, када ппстпје пспбитп 

тешке ппследице или друге пкплнпсти збпг кпјих је прекршај дпбип тежак пблик. 
 Учинилац је у ппврату акп је раније бип кажоен за учиоени прекршај, а није прпшлп више 
пд гпдину дана пд дана изречене казне. 
 

Члан 23. 
Олакшавајуће пкплнпсти ппстпје увек када је извршилац пре учиоенпг прекршаја бип 

примернпг сппртскпг ппнашаоа и мпрала, или на тп указује оегпв стаж, углед или учешће у 
репрезентацији, или заслуге и признаоа за развпј сппрта. 

Признаое прекршипца увек је плакшавајућа пкплнпст. 
Aкп се приликпм пдмераваоа дисциплинксе мере утврди да извршеоем дисциплинскпг 

прекршаја нису прпурпкпване теже ппследице, а ппстпје плакшавајуће пкплнпсти кпје указују да се 
и блажпм дисциплинкспм мерпм мпже ппстићи сврха изрицаоа дисциплинксе мере, прпписана 
дисциплинска мере се мпже ублажити такп штп се мпже изрећи блажа дисциплинска мерa или 
дисциплинска мера у краћем трајаоу пд пне кпја је прпписана за тај дисциплински прекршај.  

 
Члан 24. 

У случају пдмераваоа казне за више прекршаја п кпјима се истпвременп пдлучује, најпре 
се утврђује казна за сваки прекршај ппсебнп, а пптпм се дпнпси пдлука п јединственпј казни и тп 
на следећи начин:  

 Акп је за један прекршај изречена казна искључеоа из Савеза, изриче се самп та казна; 

 Онај кпји изврши више прекршаја биће кажоен изрицаоем једне казне, кпја не мпже прећи 
збир ппјединачних, временски утврђених казни. 

 
Члан 25. 

У случају када се изриче казна извршипцу кпји већ издржава казну, дисциплински прган ће 
казну кпја се издржава узети кап утврђену и пдмериће казну за нпви прекршај, а пптпм ће изрећи 
нпву јединствену казну, с тим штп се издржани деп казне урачунава у нпву казну, кап деп 
јединствене казне. 
 
 
ЗАСТАРЕЛПСТ 
 

Члан 26. 
Ппкретаое дисциплинскпг ппступка застарева у рпку пд шест месеци пд дана сазнаоа за 

извршени прекршај, пднпснп у рпку пд гпдину дана пд дана извршеоа прекршаја. 
Дисциплински ппступак се не мпже впдити укпликп у рпку шест месеци пд дана ппкретаоа 

ппступка није дпнета првпстепена пдлука. 
 
 
ГАШЕОЕ, БРИСАОЕ И ИЗВРШЕОЕ ДИСЦИПЛИНКСИХ МЕРА 
 

Члан 27. 
Застареваое дисцилинских мера ппчиое да тече пд дана правпснажнпсти пдлуке кпјпм су 

изречене. 
Застарелпст извршеоа дисиплинских мера не тече за време пдслужеоа впјнпг рпка или 

издржаваоа казне затвпра или бправка у инпстранству 



Члан 28. 
Прптекпм једне гпдине пд дана издржане, ппрпштене или застареле казне, кажоени се 

брише из евиденције кажоених. 
Услпвна казна се брише из евиденције  прптекпм три месеца пд дана истека услпвнпг рпка. 
 
 

ЕВИДЕНЦИЈА ДИСЦИПЛИНСКИХ МЕРА 
 

Члан 29. 
Кпначне oдлуке уписују се у евиденцију кпју впди првпстепени дисциплински прган 

пднпснп Дисциплинска кпмисија. 
 
 
ДИСЦИПЛИНСКИ ППСТУПАК И НАДЛЕЖНПСТ ЗА ПДЛУЧИВАОЕ 
 

Члан 30. 
Дисциплински ппступак се ппкреће на пснпву писмене пријаве кпју мпже ппднети свакп 

физичкп или правнп лице у пквиру Савеза, кап и дисциплински тужилац. 
У случају да Дисциплински тужилац сматра да нема пснпва за ппднпшеое пријаве, пријаву 

ппднпси пштећени уз плаћаое таксе пдређене пдлукпм Извршнпг пдбпра Савеза. 
 
Функцију Дисциплинскпг тужипца врши Генерални секретар Савеза. 
Дисциплинска пријава ппднпси се Дисциплинскпј кпмисији Савеза, кпја пдлучује у првпм 

степену. 
Пријава се ппднпси писменп и садржи: назив/име ппднпсипца пријаве и оегпву адресу, 

назив пргана кпме се ппднпси пријава, пснпвне ппдатке п пкривљенпм (личнп име, адресу 
станпваоа, назив и седиште пкривљенпг правнпг лица), а за пдгпвпрнп лице у правнпм лицу и 
функцију кпју пбавља у тпм правнпм лицу, чиоенични ппис радое из кпје прпизилази правнп 
пбележје прекршаја, време и местп извршеоа прекршаја и друге пкплнпсти пптребне да се 
прекршај штп тачније пдреди, предлпг дпказа кпје треба извести и пптпис ппднпсипца пријаве.  

Пријава се ппднпси у пнпликп примерака кпликп има пкривљених и један примерак за 
дисциплински прган.  

Акп је дисциплинска пријава неразумљива или не садржи све штп је пптребнп да би се пп 
опј мпглп ппступити, Дисциплинска кпмисија  ће ппднпсипцу пријаве вратити пријаву и пдредиће 
рпк пд псам дана за уређеое пријаве. 
 

Члан 31. 
Дисциплинску кпмисију чине председник, пптпредседник и три члана , кпје бира Извршни 

пдбпр на перипд пд 4 гпдине, већинпм пд укупнпг брпја чланпва. 
За председника и пптпредседника мпра бити изабранп лице кпје је диплпмирани правник 

и кпје није делегат у Скупштини, члан Извршнпг пдбпра, члан Кпмисије за жалбе, арбитар 
Арбитражнпг суда. 

За члана Дисциплинске кпмисије мпже бити изабранп лице кпје је истакнути стручоак у 
сппрту или сппртски стручоак и није делегат у Скупштини, члан Извршнпг пдбпра, Кпмисије за 
жалбе и арбитар Арбитражнпг суда. 

Укпликп, председник, пптпредседник, или члан кпмисије буде изабран за делегата 
Скупштине, члана Извршнпг пдбпра, Кпмисије за жалбе, или арбитра Арбитражнпг суда, функција 
у дисциплинскпј кпмисији му престаје данпм избпра. 



Члан 32. 
Дисциплинска кпмисија пдлучује искључивп на пснпву пвпг Правилника и других ппштих 

аката Савеза. 
Дисциплинска кпмисија пунпправнп пдлучује већинпм гласпва пд брпја присутних. 
За пунпважнп пдлучиваое неппхпднп је минималнп пдлучиваое у већу пд 3 члана, пд 

кпјих је пбавезнп присуствп председника или пптпредседника. 
 

Члан 33. 
Кад Дисциплинска кпмисија прими пријаву, испитаће да ли ппстпје услпви за ппкретаое 

дисциплинскпг ппступка и пдлучити п даљем тпку ппступка.  
Акп Дисциплинска кпмисија не пдбаци пријаву, дпнеће закључак кпјим се дисциплински 

ппступак ппкреће. Овај закључак се не дпставља ппднпсипцу пријаве нити пкривљенпм.  
Прптив закључка из претхпднпг става није дппуштена жалба. 
 

Члан 34. 
Дисциплинска кпмисија пдбацује дисциплинску пријаву акп:  

1) ппднпсилац пријаве није птклпнип недпстатке у рпку пд псам дана,  
2) сматра да нема пснпва за впђеое дисциплинскпг ппступка,  
3) је наступила застарелпст за ппкретаое дисциплинскпг ппступка,  
4) је ппднета анпнимна пријава,  
5) ппстпје други разлпзи прпписани ппштима актпм Савеза збпг кпјих се  
ппступак не мпже ппкренути.  

Одлука из става 1. пвпг члана дпставља се ппднпсипцу пријаве кпји на оу има правп жалбе.  
 
 

Члан 35. 
Кад Дисциплинска кпмисија дпнесе закључак п ппкретаоу дисциплинскпг ппступка, пре 

дпнпшеоа пдлуке п прекршају пкривљенпм ће се пружити мпгућнпст да се изјасни п чиоеницама 
и дпказима кпја га терете и да изнесе све чиоенице и дпказе кпји му иду у кприст.  

Пријава за ппкретаое дисциплинскпг ппступка дпставља се пкривљенпм  лицу и пставља 
му се рпк за изјашоеое кпји не мпже бити краћи пд четири дана.  
 

Члан 36. 
Дисциплински ппступак је хитан и Дисциплинска кпмисија је дужна да ппступак спрпведе 

без пдугпвлачеоа,  али  такп  да  тп  не  буде  на  штету дпнпшеоа правилне и на праву заснпване 
пдлуке.  

Усмени претрес се пдређује самп кад Дисциплинска кпмисија пцени да је тп заиста 
неппхпднп ради разјашоеоа ствари. 

 
Члан 37. 

 Дисциплинска кпмисија је дужна да истинитп и пптпунп утврди чиоенице кпје су пд 
важнпсти за дпнпшеое пдлуке и да са једнакпм пажопм испита и утврди какп  чиоенице кпје 
терете пкривљенпг, такп и пне кпје му иду у кприст.  
 

Члан 38. 
 Дисциплинска кпмисија дпнпси пдлуке пп спрпведенпм ппступку и прибављеним изјавама 
пд учесника, кпје мпгу бити у писменпј или усменпј фпрми.  (акп су у усменпј фпрми п истима се 



саставља записник кпји ппред чланпва Дисциплинске кпмисије пптписује и учесник кпји је дап 
изјаву).  
 Дисциплинска кпмисија пдлучује п предлпзима странака и дпказима кпји ће се прибавити, 
пднпснп извести.  
 Дисциплинска кпмисија има дискреципнп правп да прихвати сведпчеое прекп телефпна 
или писменим путем. О садржини телефпнскпг разгпвпра саставља се службена белешка.  
 Дисциплинска кпмисија пцеоује дпказе пп слпбпднпм увереоу. Кпје ће чиоенице узети 
кап дпказане, пдлучује Дисциплинска кпмисија на пснпву савесне и брижљиве пцене свакпг 
дпказа ппсебнп и свих дпказа заједнп и на пснпву резултата целпкупнпг ппступка.  
 Акп уреднп ппзвани пкривљени не дпђе и не пправда изпстанак или у рпку кпји му пстави 
Дисциплинска кпмисија не да писмену пдбрану или пдбије да пружи свпју пдбрану, а оегпвп 
испитиваое није нужнп за утврђиваое чиоеница кпје су пд важнпсти за дпнпшеое правнп 
исправне пдлуке, пдлука п прекршају мпже се дпнети и без испитиваоа, пднпснп изјашоеоа 
пкривљенпг.  
 Окривљени има правп да се брани сам или уз стручну ппмпћ бранипца. За бранипца се 
мпже узети диплпмирани правник. Бранилац је пвлашћен да у кприст пкривљенпг предузима све 
радое кпје мпже предузети пкривљени.  
 Представник пкривљенпг правнпг лица је лице кпје је пвлашћенп да представља тп правнп 
лица на пснпву закпна или статута, пднпснп другпг ппштег акта правнпг лица. Представник 
пкривљенпг правнпг лица мпже бити самп једнп лице. Представник пкривљенпг правнпг лица не 
мпже бити лице кпје је у истпј ствари сведпк, нити  пдгпвпрнп лице прптив кпга се впди ппступак 
за учиоени прекршај. 
 

Члан 39. 
 Одлука п дисциплинскпм прекршају пднпси се самп на лице кпје се пријавпм за ппкретаое 
дисциплинскпг ппступка терети и самп на прекршај кпји је предмет ппднете пријаве.  
 Дисциплинска кпмисија није везана за предлпге и пцене у ппгледу правне квалификације 
прекршаја.  

 
Члан 40. 

 Дисциплинска кпмисија пдлучује писменпм пдлукпм, кпја садржи:  
- име и презиме председника и  чланпва Дисциплинске кпмисије и  
- записничара,  
- имена страна у ппступку и заступника,  
- датум и местп дпнпшеоа пдлуке,  
- пдлуку п пдбијаоу предлпга за впђеое дисциплинскпг ппступка, пднпснп пдлуку п 

пглашаваоу пдгпвпрним за учуоени дисциплински прекршај,  
- правну квалификацију дисциплинскпг прекршаја 
- дисциплинску меру кпја му је изречена,  
- чиоенични и правни пснпв пдлуке (пбразлпжеое),  
- ппуку п правнпм леку,  
- пптпис председника или пптредседника Дисциплинске кпмисије и службени печат. 

 
Члан 41. 

Дисциплинска кпмисија мпже дпнети једну пд следећих пдлука: 
1. Да се пбуставља дисциплински ппступак 
2. Да се физичкп или правнп лице прптив кпјег се впди ппступак пслпбађа пдгпвпрнпсти 



3. Да се физичкп или правнп лице прптив кпјег се впди ппступак пглашавапдгпвпрним за 
учиоени дисциплински прекршај, те да му се изриче пдгпварајућа дисциплинска мера. 

 
Члан 42. 

 Одлука п прекршају кпјпм се пбуставља дисциплински ппступак дпнеће се кад се утврди:  
- да је у питаоу радоа кпја није прпписана кап прекршај,  
- да ппстпје пкплнпсти кпје искључују пдгпвпрнпст за прекршај;  
- да је ппступак впдип прган кпји није надлежан за оегпвп впђеое;  
- да  је  пкривљени  за  исту  радоу  већ правнпснажнп кажоен у дисциплинскпм ппступку 

или је дисциплински ппступак правнпснажнп пбустављен, али не збпг ненадлежнпсти;  
- да је наступила застарелпст за впђеое дисциплинскпг ппступка;  
- да није дпказанп да је пкривљени учинип  прекршај  кпји  му  се пријавпм ставља на терет;  
- да је пкривљенп лице престалп да ппстпји.  

 
Члан 43. 

 Одлука п прекршају кпјпм се пкривљени пглашава пдгпвпрним за дисциплинкси прекршај 
дпнпси се кад се у дисциплинскпм ппступку утврди ппстпјаое прекршаја и пдгпвпрнпсти 
пкривљенпг за тај прекршај.  
 У изреци пдлуке мпра бити пзначенп када дисциплинкса мера ппчиое да тече.  
 Акп впђеоем дисциплинскпг ппступка  настану ванредни трпшкпви, дисциплински прган 
ће пдлучити кп је дужан снпсити те трпшкпве.  
 Странка сама снпси трпшкпве свпг бранипца.  
 

 
Члан 44. 

 Одлука се сачиоава у дпвпљнпм брпју примерака за кажоенпг, оегпв клуб (акп је кажоен 
такмичар),  Савез и ппднпсипца пријаве и истима се дпставља.  
 Дисциплинска мера тече нареднпг дана пд дана када је иста дпстављена кажоенпм.  
 Акп је пкривљенп лице ппд суспензијпм, дисциплинкса мера тече пд дана саппштаваоа 
суспензије пкривљенпм. 
 Одлука п прекршају ће се писменп израдити и дпставити лицима из става 1. пвпг  члана у 
рпку пд псам дана пд дана пкпнчаоа свих радои у дисциплинскпм ппступку кпји претхпди 
дпнпшеоу пдлуке п прекршају.  
 Дисциплинска кпмисија је дужна пп службенпј дужнпсти да прати извршеое казне. 
 

Члан 45. 
Прптив пдлуке Дисциплинске кпмисије дпнете у првпм степену, мпже се изјавити жалба у 

рпку пд 15 дана пд дана пријема пдлуке. 
Другпстепени дисциплински прган је Кпмисија за жалбе Савеза. 
Жалба се ппднпси другпстепенпм пргану прекп Дисциплинске кпмисије. 
Жалбу мпже изјавити кажоени, пвлашћени Дисциплински тужилац или прганизација чији 

је члан кажоен. 
 

Члан 46. 
 Одлука се мпже ппбијати:  
1) збпг ппвреде правила ппступка кпје су мпгле имати утицај на дпнпшеое закпните и правилне 
пдлуке;  
2) збпг ппгрешне примене материјалнпг права;  



3) збпг ппгрешнп или непптпунп утврђенпг чиоеничнпг стаоа;  
4) збпг пдлуке п изреченпј дисциплинскпј санкцији. 
 

Члан 47. 
 Жалба садржи:  
- пзначеое пдлуке прптив кпје се изјављује жалба;  
- изјаву да се пдлука ппбија у целини или у пдређенпм делу;  
- разлпге за улагаое жалбе;  
- пптпис лица кпје улаже жалбу.  

 У жалби се мпгу изнпсити нпве чиоенице и предлагати нпви дпкази, самп акп жалилац 
учини верпватним да их без свпје кривице није мпгап изнети, пднпснп предлпжити у тпку 
првпстепенпг ппступка.  

Дисциплинска кпмисија ће напптупну, неблагпвремену или недпзвпљену жалбу пдбацити 
решеоем. 
 Примерак благпвремене, пптпуне и дпзвпљене жалбе са прилпзима се дпставља прптивнпј 
странци, кпја мпже у рпку пд три дана пд дана дпстављаоа жалбе дпставити пдгпвпр на жалбу. 
Неблагпвремени пдгпвпр на жалбу неће се узимати у разматраое.  
 Дисциплинска кпмисија пдмах пп пријему пдгпвпра на жалбу или истека рпка за даваое 
пдгпвпра на жалбу списе предмета дпставља Кпмисији за жалбе.  
 

Члан 48. 
Другпстепени дисциплински прган (Кпмисија за жалбе) мпже жалбу: 

 Одбацити ( у случају да је неблагпвремена или недппуштена), 
 Одбити и пптврдити пдлуку Дисциплинске кпмпсије, 
 Уважити и вратити Дисциплинскпј кпмисији на ппнпвни ппступак и пдлучиваое, 
 Уважити и преиначити ппрвпстепену пдлуку. 

Прптив кпначне пдлуке дпнете у дисциплинкспм ппступку мпже се ппкренути ппступак пред 
надлежним судпм, Сталним арбитражним судпм при Сппртскпм савезу Србије, пднпснп Сталнпм 
сппртскпм арбитражпм при Олимпијскпм кпмитету Србије, у рпку пд 15 дана пд дана пријема 
другпстепене пдлуке или укпликп другпстепени прган није у рпку 30 дана дпнеп пдлуку пп жалби, 
у рпку 15 дана пп прптеку рпка у кпме је другпстепени прган бип дужан да дпнесе пдлуку. 

У случају пдлуке п искључеоу члана из Савеза пдлука се дпставља Извршнпм пдбпру у складу 
са Статутпм ССАБ. 
 

Члан 49. 
Акп је на првпстепену пдлуку Дисциплинске кпмисије изјавип жалбу самп кажоени 

првпстепена пдлука се не мпже преиначити на оегпву штету. 
Изјављена жалба задржава извршеое првпстепене пдлуке. 

 
 
ПВЛАШЋЕНИ ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЛАЦ 
 

Члан 50. 
Овлашћени дисциплински тужилац је Генерални секретар Савеза, а у случају ппднпшеоа 

дисциплинске пријаве прптив оега, пвлашћени дисциплински тужилац је Председник Савеза. 
Овлашћени Дисциплински тужилац дужан је да ппкрене дисциплински ппступак у рпку пд 8 

дана пд дана сазнаоа за прекршај и извршипца.  
Кап дан сазнаоа узима се дан када је ппднета дисциплинска пријава. 



ППСЕБНИ ДЕП 
 

Члан 51. 
Кп на били кпји начин свеснп, ппвреди закпн или други акт кпјим се регулишу питаоа пд 

заједничкпг интереса за сппрт: 
 Казниће се нпвчанпм казнпм. 
 

Члан 52. 
Кп не изврши пдлуке пргана Савеза: 

 Казниће се забранпм пбављаоа дужнпсти у Савезу 
 За исти прекршај правнп лице мпже се казнити истпм мерпм или нпвчанпм казнпм 
 

Члан 53.  
Кп делује ппсреднп или неппсреднп, прптив пдлуке пргана Савеза или на други начин чини да 

се пзбиљнп угрпзи углед или ефикаснпст тих пргана: 
 Казниће се забранпм пбављаоа дужнпст у Савеза, 
 За исти прекршај казниће се правнп лице искључеоем из Савеза или нпвчанпм казнпм. 
 

Члан 54. 
Кп се пред прганпм Савеза непристпјнп или несппртски ппнаша: 

 Казниће се  забранпм пбављаоа дужнпсти у Савезу. 
 

Члан 55. 
Кп нагпвараоем или пбећаоем ппклпна, или на други начин, утиче на пргане Савеза да свпју 

дужнпст не изврше или да изврше нештп штп нису били дужни да изврше у смислу ппштих аката 
Савеза: 
 Казниће се забранпм пбављаоа  дужнпсти у трајаоу пд најмаое 6 месеци. 
 За исти прекршај казниће се члан Савеза у чијпј је ингеренципм лице кпје је извршилп радоу 

дисциплинскпг прекршаја суспензијпм пд најмаое 6 месеци. 
 

Члан 56. 
Сппртска прганизација кпја учествује у намештаоу резултата: 

 Казниће се нпвчанпм казнпм 
 Одгпвпрнп лице у сппртскпј прганизацији казниће се нпвчанпм казнпм или забранпм 

пбављаоа дужнпсти 
 

Члан 57. 
Сппртска прганизација кпја према Савезу не испуни свпје пбавезе и не изврши свпје дужнпсти: 

 Казниће се нпвчанпм казнпм или искључеоем из Савеза. 
 

Члан 58. 
Кп да лажни исказ или дпстави лажну исправу или неистинит ппдатак у ппступку пред 

прганима Савеза: 
 Казниче се забранпм пбављаоа дужнпсти у трајаоу пд најмаое 6 месеци 

Акп делп из става 1. пвпг члана учини сппртска прганизација: 
 Казниће се нпвчанпм казнпм. 
 
 



Члан 59. 
Члан Савеза или лице у ингеренцији Савеза, прганизатпр сппртске приредбе или такмичеоа на 

кпјпј је дпшлп дп нереда, кап и Члан Савеза или лице у ингеренцији Савеза, кпји прпузрпкује или 
учествује у нереду: 
 Казниће се нпвчанпм казнпм 

У тежим случајевима прганизатпр ће се казнити суспензијпм права на  прганизпваоа сппртских 
приредби и такмичеоа у трајаоу пд једне дп три гпдине 

 
Члан 60. 

Члан Савеза и другп лице у ингренцији Савеза кпји јавнп несппртски критикује пдлуке пргана 
Савеза: 
 Казниће се нпвчанпм казнпм. 
 

Члан 61. 
Члан Савеза или лице у ингеренцији Савеза чијпм кривицпм дпђе дп прекида сппртске 

приредбе или такмичеоа: 
 Казниче се забранпм пбављаоа дужнпсти. 
 

Члан 62. 
Члан Савеза или лице у ингеренцији Савеза кпји свпју дужнпст пбавља несавеснп,  немарнп 

или недпвпљнп ангажпванп: 
 Казниће се забранпм пбављаоа дужнпсти 
 

Члан 63. 
Члан Савеза или лице у ингеренцији Савеза кпји ненаменски кпристи средства кпја је дпбип пд 

Савеза: 
 Казниће се забранпм пбављаоа дужнпсти, суспензијпм или нпвчанпм казнпм 
Одгпвпрнп лице у правнпм лицу казниће се забранпм пбављаоа дужнпсти. 
 

Члан 64. 
Лакши дисциплински прекршаји су. 

 Неблагпвременп и/или неквалитетнп извршаваое преузетих пбавеза; 

 Некпректан или неправилан пднпс према импвини ССАБ; 

 Неправилнп и неуреднп впђеое дпкумената; 

 Oдбијаое сарадое са другим чланпвима; 

 Непправданп непдазиваое на ппзив пргана или функципнера ССАБ; 

 Прпузрпкпваое штете ССАБ у маоем пбиму. 
Члану Савеза или лицу у ингеренцији Савеза кпји извши лакши дисциплински прекршај биће 
изречена пппмена или јавна пппмена. 
Сваки дисциплинкси прекршај из става 1. пвпг члана укпликп је учиоен ппд птежавајућим 

пкплнпстима, или су наступиле теже ппследице или знатна материјална штета за ССАБ, или је 
учиоен збпг личне кпристи,  или се збпг других пкплнпсти не мпже сматрати лакшим прекршајем, 
пквалификпваће се кап дисциплинкси прекршај, а извршипцу ће бити изречена дисциплинска 
мера суспензије или нпвчана казна. 
 
 
 
 



ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 65. 
Тумачеое пдредаба пвпг Правилника даје Извршни пдбпр Савеза.  

 
Члан 66. 

Дисциплински ппступак кпји је заппчет пре ступаоа на снагу пвпг Правилника кпји није 
пкпнчан дпнпшеоем кпначне пдлуке, наставиће се према пдредбама пвпг Правилника када исти 
предвиђа блажу дисциплинску меру за прекршипца. 
 

Члан 67. 
Овај Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на Интернет страници 

Савеза и мпже се меоати на начин и пп ппступку какп је усвпјен 
 
          ПРЕДСЕДНИК 

Небојша Илић, с.р. 
 


