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На основу члана 36. Статута Спортског савеза Београда, Извршни одбор Спортског савеза 

Београда доноси: 

 

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК 2017/2018. 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Дисциплинским правилником Спортског савеза Београда утврђује се одговорност ученика 

(чланова екипа), професора (наставника – вођа екипа), школа (из којих долазе екипе) и 

прописују се дисциплинске мере за оне који прекрше пропозиције, правила спортске игре и 

спортског понашања. 

Члан 2. 

Починиоци дисциплинских прекршаја биће кажњени према одредбама овог правилника. 

Непознавање Правилника не оправдава починиоца прекршаја. 

 

II ВРСТЕ КАЗНИ 

Члан 3. 

Субјектима дисциплинске одговорности могу се изрећи следеће казне: 

1. Ученицима – играчима 

a. Опомена 

b. Забрана играња одређеног броја утакмица 

c. Забрана играња на одређено време 

d. Искључење са такмичења 

e. Искључење из система школских спортских такмичења у организацији ССАБ 

2. Професорима који предводе екипу 

a. Опомена 

b. Забрана вођења екипе на одређеном броју утакмица 

c. Забрана вођења екипе на одређено време 

d. Искључење са такмичења 

e. Искључење из система школских спортских такмичења у организацији ССАБ 



3. Школама из којих долазе екипе 

a. Опомена 

b. Забрана наступа одређене категорије на такмичењу 

c. Забрана наступа одређене категорије на одређено време 

d. Искључење из система школских спортских такмичења у организацији ССАБ 

e. Новчана казна уколико играчи или навијачи из школе нанесу материјалну штету за 

време или непосредно после такмичења на објекту где се такмичење одржава 

Члан 4. 

Опомена 

Казна „опомена“ изриче се за прекршаје који се сматрају лакшим. 

Опомену изриче Судија или Делегат такмичења на лицу места. 

Делегат је овлашћено лице Спортског савеза Београда које може да донесе одлуку на лицу 

места и у свим случајевима (промена правила, промена времена почетка такмичења или 

целокупне сатнице, кажњавање по свим тачкама Правилника). 

Члан 5. 

Забрана играња 

Забрана играња може бити изречена на одређен временски период, зависно од тежине 

прекршаја (једна или две године забране играња која се односи на све спортове). 

Члан 6. 

Неспортско понашање 

Свако ко се за време игре, на игралишту или ван њега, неспортски понаша (вређа, на било кој 

начин омета играча, саплиће, удара) према играчу свог или противничког тима, судији, делегату 

и организатору, казниће се и то: 

1. Ученик - играч 

a. Опоменом 

b. Забраном играња док траје такмичење у том спорту 

2. Професор – вођа екипе 

a. Опоменом 

b. Забраном вођења екипе док траје такмичење у том спорту 

 



3. Гледалац за неспортско навијање и вређање учесника такмичења може бити 

санкционисано од стране делегата ССАБ или судије 

a. Опомена 

b. Одстрањивање публике 

Члан 7. 

Груба игра 

Играчи који грубо игра, казниће се на следећи начин: 

1. Забраном играња од 3 до 6 утакмица 

2. За поновљен прекршај, забраном играња до годину дана 

Члан 8. 

Физички напад 

Физички напад на било ког учесника такмичења је директна дисквалификација и удаљавање са 

такмичења. 

Играч који удари свог, или противничког играча, у моменту када он не поседује лопту, казниће 

се директном суспензијом са такмичења, а о дужини суспензије, у року од 3 дана,  одлучиће 

Дисциплинске комисије коју сачињавају 5 чланова (3 члана ССАБ, координатор општине и један 

професор. 

За поновљен прекршај, забраном играња до 4 године. 

Члан 9. 

Ако професор, који води екипу, удари свог или противничког играча, судију или организатора, 

казниће се директном суспензијом са такмичења, а о дужини казне, у року од 3 дана,   

одлучиће Дисциплинска комисија сачињена од 5 чланова (3 члана ССАБ, координатор општине 

и један професор). 

За поновљен прекршај, забраном вођења екипе до 2 године. 

Члан 10. 

Нереди на терену 

Екипа или појединац који изазову нереде на терену, казниће се: 

1. Забраном играња на такмичењу које је у току 

2. За поновњени прекршај, забраном учествовања на такмичењу до 4 године 



Члан 11. 

Прекид утакмице, напуштање терена и неодригравање утакмице 

Играч или група играча чијом се кривицом игра прекине, па не буде настављена, казниће се 

забраном играња у трајању од 3 месеца до 2 године. 

Члан 12. 

Ученик – играч, професор – вођа екипе или спортски радник који наговара екипу да из било ког 

разлога напусти терен или не започне одређену игру, казниће се забраном вођења екипе, 

играња или присуства такмичењу на годину дана. 

Члан 13. 

Одустајање од такмичења 

Уколико тим не најави и не оправда свој недолазак на такмичење, сматраће се да је одустао од 

даљег такмичења. 

Уколико било која екипа исте школе ненајављено одустане од било ког другог такмичења, 

школа ће бити дисквалификована из система школских спортских такмичења ССАБ на период 

од годину дана. 

Члан 14. 

Неправилно одустајање 

Играч који наступи на јавној утакмици под лажним именом, за млађу узрасну категорију или за 

школу чији није ученик, казниће се забраном играња за своју школу у периоду од 2 године, а 

екипа за коју је наступио играч из друге школе, удаљава се из даљег такмичења и остаје без 

пласмана, док се професору који је прихватио ученика из друге школе забрањује вођење екипа 

у свим спортовима на 2 године. 

Уколико се такав ученик повуче из игре пре такмичења, екипа наставља такмичење. 

Ученик који пређе из једне у другу школу, нема право наступа за нову школу ни у једном 

спорту, уколико је у текућој години наступао за првобитну школу. 

 
 

 

 



Члан 15. 

Вређање и клеветање 

Ученик или професор који клевета, шири неистине о својој или противничкој екипи, о свом или 

противничком играчу, казниће се забраном играња до годину дана или забраном вођења 

екипе до годину дана. 

III СУДИЈСКИ ПРЕКРШАЈИ 

Члан 16. 

Делегирани судија који не дође да суди утакмицу или дође на терен, а утакмицу неоправдано 

не суди, казниће се забраном суђења у систему школских спортских такмичења ССАБ до годину 

дана. 

Члан 17. 

Судија који неоправдано прекине утакмицу, казниће се забраном суђења у систему школских 

спортских такмичења ССАБ до годину дана. 

Члан 18. 

Судија који се неспортски понаша за време суђења, казниће се забраном суђења у систему 

школских спортских такмичења ССАБ до годину дана. 

Члан 19. 

Судија који суди утакмицу неприкладно одевен, а према правилима спортске игре коју суди, 

казниће се забраном суђења у систему школских спортских такмичења ССАБ до годину дана. 

IV ПОСТУПАК 

Члан 20. 

Дисциплински органи 

Казне предвиђене овим правилником изричу надлежни дисциплински органи Спортског савеза 

Београда. 

Уместо колективног органа, казне може доносити посебан инокосни орган – дисциплински 

судија или такмичарска комисија Спортског савеза Београда. 

Дисциплински поступак је јаван, осим приликом одлучивања о казни. 



Члан 21. 

Члан дисциплинског органа који је одлучивао у првом степену не може одлучивати и у другом 

степену поводом истог предмета у поступку. 

Члан 22. 

Покретање поступка 

Дисциплински поступак може бити покренут на основу: 

- Извештаја судија 

- Извештаја орханизатора / делегата такмичења 

- Пријаве вође екипе учесника на такмичењу 

- Пријаве надлежног градског гранског савеза 

- По служеној дужности 

Члан 23. 

Ток поступка 

Дисциплински орган приступа позивању и саслушању извршиоца прекршаја да би могао да 

одлучи о покретању дисциплинског поступака.  

Сматра се да је неко саслушан ако у току такмичарског дана поднесе писмену изјаву делегату 

такмичења. Ако извршилац прекршаја одбије да приступи саслушању сматраће се као да је 

саслушан. 

Искључени играч је обавезан да се по завршетку утакмице јави делегату ради саслушања и 

давања писмене изјаве. 

Члан 24. 

Утврђивање чињеница 

Дициплински органи заснивају своје одлуке и изричу казне на основу изведених доказа и 

прибављеног мишљења од званичних лица, органа јавне безбедности и других државних 

органа, као и непосредним запажањем. 

Члан 25. 

Обустављање поступка 

Када дисциплински орган утврди да нема разлога за покретање дисциплинског поступка, 

својом одлуком одбацује поднесену пријаву. На одлуку дициплинског органа о одбацивању 



пријаве подносилац пријаве има право жалбе другостепеном органу у року од 8 дана од дана 

пријема одлуке. 

Такса за подношење жалбе је 5.000,00 динара. 

Члан 26. 

Одлука дисциплинског органа 

Изрека сваке одлуке о казни мора бити објављена путем службеног саопштења уз назначење 

када казна почиње да тече. У одлуци дисциплинског органа морају бити наведени: опис 

прекршаја  врста прекршаја, казна, образложење и поука о правном леку. 

Члан 27. 

Жалбени поступак 

Против одлуке о казни жалба се може уложити другостепеном органу.  

Жалба се подноси 8 дана након пријема одлуке.  

Жалба се предаје писмено дисциплинском органу првог степена, који у року од 3 дана 

доставља читав предмет на решавање органу другог степена.  

Одлука органа у другом степену је коначна. 

Други степен у одлучивању по жалбама је Извршни одбор Спортског савеза Београда. 

 
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 28. 

Спортски савез Београда- огранак за школски спорт овлашћен је да издаје упутства и даје 

тумачења за примену овог правилника. 

 

 

Председник Спортског савеза Београда, 

Влада Крстивојевић 

 


