
  
 

На основу члана 25. и 36. Статута Спортског савеза Београда Извршни одбор Спортског 
савеза Београда на седници одржаној дана 13.02.2020. године доноси 
 

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овим Дисциплинским правилником (у даљем тексту: Правилник) уређује се појам 

дисциплинског прекрашаја, одговорност за дисциплинске прекршаје, дисциплинске мере и 
поступак за њихово изрицање и извршења, посебни облици дисциплинских прекршаја, као и 
друга питања у случајевима неопштовања општих аката Спортског савеза Београда (у даљем 
тексту ССАБ или Савез). 
 

Члан 2. 
Чланови ССАБ овлашћени су да својим општим актима уређују питања дисциплинске 

одговорности у односу на извршење дисиплинских прекршаја и поступање супротно 
одредбама општих аката чланова Савеза. 

Изрицање дисциплинских мера унутар чланова Савеза не искључује дисциплинску 
одговорност по овом Правилнику. 
 

Члан 3. 
Овај Правилник обавезује све чланове ССАБ и његове пргане и тела, као и лица 

именована у истим прганима и телима која обављају функције у ССАБ, као и лица у 
ингеренцији ССАБ. 
 

Члан 4. 
За дисциплинске прекршаје који учине чланови ССАБ казниће се и одговорна лица у 

чланицама. 
 

Члан 5. 
Чланице ССАБ чине прекршај ако је до његовог извршења дошло чињењем или 

нечињењем од стране пргана или одговорног лица или другог лица које је било дужно да 
поступа у име пргана или чланице. 
 

Члан 6. 
Одговорност одговорног лица постоји ако је до извршења прекршаја дошло његовим 

чињењем или нечињењем, иако је при томе поступано нехатно. 
Одговорност лица не престаје престанком чланства или престанком вршења функције у 

органу ССАБ или у организацијји. 
 

Члан 7. 
Овај Правилник се примењује без обзира да ли је прекршај учињен на територији 

Републике Србије или изван ње. 



 
Члан 8. 

Нико не може бити кажњен за дисциплински прекршај, нити се према њему могу 
применити друге дисциплинске санкције, ако то дело пре него што је било извршено није 
било општим актом ССАБ, одређено као дисциплински прекршај и за које општим актом ССАБ, 
није прописано којом врстом и висином дисциплинске мере извршилац дисциплинског 
прекршаја може бити кажњен. 

Дисциплински прекршаји могу се прописивати само општим актом ССАБ. 
Непознавање општих аката ССАБ не искључује одговорност извршиоца дисциплинског 

прекршаја. 
 

Члан 9. 
На учиниоца дисциплинског прекршана примењује се општи акти ССАБ који су важили у 

време извршења прекршаја. Ако су после учињеног дисцииплинског прекршаја једном или 
више пута измењени општи акти ССАБ, примењују се општи акти који су најблажи за учиниоца. 
 

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ 
 

Члан 10. 
Дисциплински прекршај је скривљено извршена радња која је општим актом Савеза 

одређена као дисциплинкси прекшај. 
Нема дисциплинског прекршаја уколико је искључена кривица иако постоје сва битна 

обележја дисциплинског прекршаја. 
 

Члан 11. 
Учинилац је одговоран када дисциплински прекршај учини са умишљајем или из 

нехата. 
 

Члан 12. 
Прекршај може бити извршен чињењем или нечињењем. 
Прекршај је извршен нечињењем кад је учинилац пропустип радњу коју је бип дужан 

да изврши. 
Није прекршај у смислу овог Правилника ако је учињен у нужној одбрани, или крајњој 

нужди. 
 

Члан 13. 
За прекршај одговара извршилац прекршаја, као и подстрекач и помагач у извршењу 

прекршаја. 
Ако више лица заједнички учествују у извршењу прекршаја, свако од њих казниће се 

казном прописаном за тај прекршај. 
 

Члан 14. 
За покушај извршења дисциплинксог прекршаја учиниоцу дисциплинксог прекршаја 

може се изрећи дисциплинска мера само ако је то изричито прописано. 
 
 



ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 
 

Члан 15. 
Извршиоцу дисциплинског прекршаја могу се изрећи следеће дисциплинске мере: 

1) Опoмена; 
2) Јавна опомена; 
3) Суспензија; 
4) Новчана казна; 
5) Забрана обављања дужности у Савезу; 
6) Искључење из Савеза. 

 
Члан 16. 

Опомена се у начелу изриче када је прекршај учињен под посебно олакшавајућим 
околностима, а сврха кажњавања се постиже и изрицањем опомене. 

 
Члан 17. 

Јавна опомена се изриче за дисциплинске прекршаје, учињене под олакшавајућим 
околностима, а дисциплинска Комисија одлучи да ће се и оваквом мером постићи сврха 
кажњавања. 

 
Члан 18. 

Дисциплинска мера суспензије може се изрећи када постоји основана сумња да је 
окривљени учинио прекршај за који се може изрећи мера забрана обављања дужности, или 
искључења из Савеза, као и у случају неплаћања изречене новчане казне. 

Дисциплинску меру суспензије изриче председник Дисциплинске комисије решењем у 
трајању од 8 дана до 15 дана. 

Такође, у случају неспортског и непристојног опнашања на такмичењу, пријављеном од 
стране делегата, или судије, изриче се аутоматска суспензија. 

Одлука о суспензији доставља се путем телеграма, или се лично уручује. 
На одлуку о суспензији лице има право жалбе Комисији за жалбе. 

 
Члан 19. 

Новчана казна се може изрећи само оним извршиоцима дисциплинског прекршаја који 
по било ком основу остварују новчану накнаду. 

Новчана казна може се изрећи за теже и лакше прекршаје, како спортским 
прганизацијама и другим правним лицима, тако и одговорним лицима у спортским 
организацијама и другим правним лицима, као и физичким лицима члановима спортских 
организација. 

Висина новчане казне утврђује се у складу са следећим распонима: 

 за  спортску организацију или за друго правно лице које је извршилац 
дисциплинског прекршаја од 10.000,00 (словима: десетхиљада) до 100.000,00 
(словима: стотинухиљада) динара; 

 за одговорно лице у спортској организацију или за одговорно лице у другом 
правном лицу које је извршилац дисциплинског прекршаја од 5.000,00 (словима: 
петхиљада) до 20.000,00 (словима: двадесетхиљада) динара; 



 за  физичко лице члана спортске организације које је извршилац дисциплинског 
прекршаја од 5.000,00 (словима: петхиљада) до 20.000,00 (словима: 
двадесетхиљада) динара. 

 
Члан 20. 

Мера искључења из Савеза изриче се за дисциплинске прекршаје под нарочито тешким 
околностима, када извршилац дисциплинског прекршаја нарушава углед и наноси знатну 
материјалну штету Савезу или при извршењу дисциплинског прекршаја исопљава нарочиту 
одлучност, упорност, или безобзирност, или изазива тешке последице, као и за вишеструко 
опнављање истоветних тежих прекршаја. 

 
ОДМЕРАВАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКИХ МЕРА 

 
Члан 21. 

Приликом одмеравања казне узимају се у обзир све околности конкретног случаја које 
утичу да казна буде већа или мања, а нарочито тежина учињеног дисциплинког прекршаја и 
његове последице, степен одговорности извршиоца, побуде из којих је дисциплински 
прекршај учињен, околност под којима је прекршај учињен, моралне особине и личне 
прилике извршиоца дисциплинског прекршаја, а посебно понашање извршиоца после 
извршеног прекршаја.  

У случају када постоје олакшавајуће околности, казне предвиђене овим Правилником 
могу се ублажити за највише 50% прописане казне за учињени прекршај. 
 

Члан 22. 
Отежавајуће околности постоје када је прекршај учињен у поврату, када постоје 

особито тешке последице, или друге околности због којих је прекршај добио тежи облик. 
Извршилац прекршаја је у поврату ако је раније био кажњен за извршени прекршај, а 

није прошло више од годину дана од дана изречене казне за претходни прекршај. 
 

Члан 23. 
Олакшавајуће околности постоје увек када је извршилац пре учињеног прекршаја био 

примерног спортског понашања и морала, или на то указује његов стаж, углед или учешће у 
репрезентацији, или заслуге и признања за развој спорта. 

Признање прекршиоца о извршењу дисциплинског прекршаја увек је олакшавајућа 
околност. 

Aко се приликом одмеравања дисциплинксе мере утврди да извршењем 
дисциплинског прекршаја нису проуроковане теже последице, а постоје олакшавајуће 
околности које указују да се и блажом дисциплинксом мером може постићи сврха 
кажњавања, прописана дисциплинска мере се може ублажити тако што се може изрећи блажа 
дисциплинска мерa или дисциплинска мера у краћем трајању од оне која је прописана за тај 
дисциплински прекршај. 
 

Члан 24. 
У случају одмеравања казне за више прекршаја о којима се истовремено одлучује, 

најпре се утврђује казна за сваки прекршај посебно, а потом се доноси одлука о јединственој 
казни и то на следећи начин: 



 Ако је за један прекршај изречена казна искључења из Савеза, изриче се само та 
казна; 

 Онај који изврши више прекршаја биће кажњен изрицањем једне казне, која не 
може прећи збир појединачних, временски утврђених казни. 

 
Члан 25. 

У случају када се изриче казна извршиоцу који већ издржава казну, дисциплински 
орган ће казну која се издржава узети као утврђену и одмериће казну за нови прекршај, а 
потом ће изрећи нову јединствену казну, с тим што се издржани део казне урачунава у нову 
казну, као део јединствене казне. 
 

ЗАСТАРЕЛОСТ 
 

Члан 26. 
Покретање дисциплинског поступка застарева у року од шест месеци од дана сазнања 

за извршени дисциплински прекршај, односно у року од две године од дана извршења 
прекршаја. 

Дисциплински поступак се не може водити уколико у року од годину дана од дана 
покретања дисиплинског поступка није донета првостепена одлука. 
 

ГАШЕЊЕ, БРИСАЊЕ И ИЗВРШЕЊЕ ДИСЦИПЛИНКСИХ МЕРА 
 

Члан 27. 
Застаревање дисцилинских мера почиње да тече од дана правоснажности одлуке којом 

су изречене. 
Застарелост извршења дисиплинских мера не тече за време одслужења војног рока или 

издржавања казне затвора или боравка у иностранству. 
 

Члан 28. 
Протеком једне године од дана издржане, опроштене или застареле казне, кажњени се 

брише из евиденције кажњених. 
Условна казна се брише из евиденције протеком три месеца од дана истека условног 

рока. 
 

ЕВИДЕНЦИЈА ДИСЦИПЛИНСКИХ МЕРА 
 

Члан 29. 
Коначне oдлуке уписују се у евиденцију коју води првостепени дисциплински орган, 

односно Дисциплинска комисија. 
 

ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК И НАДЛЕЖНОСТ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ 
 

Члан 30. 
Дисциплински поступак се покреће на основу писане пријаве коју може поднети свако 

физичко или правно лице у оквиру Савеза, као и Дисциплински тужилац. 



Када дисциплинску пријаву подноси Дисциплински тужилац, не плаћа се такса за 
подношење пријаве. 

У случају да Дисциплински тужилац сматра да нема основа за подношење пријаве, 
пријаву подноси оштећени уз плаћање таксе одређене одлуком Извршног одбора Савеза. 

Функцију Дисциплинског тужиоца врши Генерални секретар Савеза, а у конкретном 
случају постојања сукоба интереса обавља је друго лице које одреди Извршни одбор. 

Дисциплинска пријава подноси се Дисциплинској комисији Савеза, која одлучује у 
првом степену. 

Пријава се подноси писмено и садржи: назив/име подносиоца пријаве и његову 
адресу, назив органа коме се подноси пријава, основне податке о окривљеном (лично име, 
адресу становања, назив и седиште окривљеног правног лица), а за одговорно лице у правном 
лицу и функцију коју обавља у том правном лицу, чињенични опис радње из које произилази 
правно обележје дисциплинског прекршаја, време и место извршења прекршаја и друге 
околности оптребне да се прекршај што тачније одреди, предлог доказа које треба извести и 
оптњис подносиоца пријаве. 

Пријава се подноси у онолико примерака колико има окривљених и један примерак за 
дисциплински прган. 

Ако је дисциплинска пријава неразумљива или не садржи све што је потребно да би се 
по њој могло поступити, Дисциплинска комисија ће подносиоцу пријаве вратити пријаву и 
одредиће рок од осам дана за уређење пријаве. 
 

Члан 31. 
Дисциплинску комисију чине председник, поторедседник и три члана, које бира и 

разрешава Извршни одбор на период од 4 године, већином гласова од укупног броја чланова 
Извршног одбора. 

За председника и поторедседника Дисциплинске комисије мора бити изабрано лице 
које је дипломирани правник и које није делегат у Скупштини, члан Извршног одбора, члан 
Комисије за жалбе, или арбитар Арбитражног суда. 

За члана Дисциплинске комисије може бити изабрано лице које је истакнути стручњак у 
спорту или спортски стручњак и није делегат у Скупштини, члан Извршног одбора, члан 
Комисије за жалбе или арбитар Арбитражног суда. 

Уколико, председник, опторедседник, или члан Дисциплинске комисије буде изабран 
за делегата Скупштине, члана Извршног одбора, члана Комисије за жалбе, или арбитра 
Арбитражног суда, функција у Дисциплинској комисији му престаје даном избора. 
 

Члан 32. 
Дисциплинска комисија одлучује искључиво на основу овог Правилника и других 

општих аката Савеза. 
Дисциплинска комисија пуноправно одлучује већином гласова од броја присутних 

чланова на седници Дисциплинске комисије. 
За пуноважно одлучивање неопходно је минимално одлучивање у већу од 3 члана, од 

којих је обавезно присуство председника или опторедседника. 
Дисциплинска одлука доноси се у писаној форми и мора бити образложена. 

 
 
 



Члан 33. 
Кад Дисциплинска комисија прими пријаву, испитаће да ли постоје услови за 

покретање дисциплинског поступка и одлучити о даљем току поступка. 
Ако Дисциплинска комисија не одбаци пријаву, донеће закључак којим се 

дисциплински поступак покреће. Овај закључак се не доставља подносиоцу пријаве нити 
окривљеном. 

Против закључка из претходног става није допуштена жалба. 
 

Члан 34. 
Дисциплинска комисија одбацује дисциплинску пријаву ако: 

1) подносилац пријаве није отклонио недостатке пријаве у року од осам дана, 
2) сматра да нема основа за вођење дисциплинског поступка, 
3) је наступила застарелост за покретање дисциплинског поступка, 
4) је поднета анонимна пријава, 
5) постоје други разлози прописани општима актом Савеза због којих се поступак не може 

покренути. 
Одлука Дисциплинске комисије из става 1. овог члана Правилника доставља се 

подносиоцу пријаве који на њу има право жалбе. 
 

Члан 35. 
Кад Дисциплинска комисија донесе закључак о покретању дисциплинског поступка, пре 

доношења одлуке о прекршају окривљеном ће се пружити могућност да се изјасни о 
чињеницама и доказима који га терете и да изнесе све чињенице и доказе који му иду у 
корист. 

Пријава за покретање дисциплинског поступка доставља се окривљеном лицу и 
оставља му се рок за изјашњење који не може бити краћи од четири дана. 
 

Члан 36. 
Дисциплински поступак је хитан и Дисциплинска комисија је дужна да поступак 

спроведе 
без одуговлачења, али тако да то не буде на штету доношења правчне и на прописима 
засноване одлуке. 

Усмени претрес се одређује само кад Дисциплинска комисија оцени да је то заиста 
неопходно ради разјашњења ствари. 
 

Члан 37. 
Дисциплинска комисија је дужна да истинито и потпуно утврди чињенице које су од 

важности за доношење одлуке и да са једнаком пажњом испита и утврди, како чињенице које 
терете окривљеног, тако и оне чињенице које му иду у корист. 
 

Члан 38. 
Дисциплинска комисија доноси одлуке по спроведеном поступку и прибављеним 

изјавама учесника поступка, које могу бити у писаној или усменој форми (ако су у усменој 
форми о истима се саставља зањисник који поред чланова Дисциплинске комисије отписује и 
учесник дисциплинског поступка који је дао изјаву). 



Дисциплинска комисија одлучује о предлозима странака и доказима који ће се 
прибавити, односно извести. 

Дисциплинска комисија има дискреципно право да прихвати сведочење  писаним 
путем.  

Дисциплинска комисија оцењује доказе по слободном уверењу. Које ће чињенице 
узети као доказане, одлучује Дисциплинска комисија на основу савесне и брижљиве оцене 
сваког доказа посебно и свих доказа заједно и на основу резултата целокупног дисциплинског 
поступка и спроведених радњи у поступку. 

Ако уредно ппзвани окривљени не дође и не оправда свој изостанак или у року који му 
остави Дисциплинска комисија не да писану одбрану, или одбије да пружи своју одбрану, а 
његово испитивање није нужно за утврђивање чињеница које су од важности за доношење 
правно исправне одлуке, одлука о прекршају може се донети и без испитивања, односно 
изјашњења окривљеног. 

Окривљени има право да се брани сам или уз стручну оомоћ браниоца. За браниоца се 
може узети дипломирани правник. Бранилац је овлашћен да у корист окривљеног предузима 
све радње које може предузети и сам окривљени. 

Представник окривљеног правног лица је лице које је овлашћено да заступа то правно 
лице на основу закона или статута, односно другог општег акта правног лица. Представник 
окривљеног правног лица може бити само једно лице. Представник окривљеног правног лица 
не може бити лице које је у истој ствари сведок, нити одговорно лице против кога се води 
поступак за учињени дисциплински прекршај. 
 

Члан 39. 
Одлука о дисциплинском прекршају односи се само на лице које се пријавом за 

покретање дисциплинског поступка терети и само на прекршај који је предмет поднете 
пријаве. 

Дисциплинска комисија није везана за предлоге и оцене подносиоца дисциплинске 
пријаве у погледу правне квалификације прекршаја. 
 

Члан 40. 
Дисциплинска комисија одлучује писаном одлуком, која садржи: 

 име и презиме председника и чланова Дисциплинске комисије и 

 записничара, 

 имена страна у поступку и заступника, 

 датум и место доношења одлуке, 

 одлуку о одбијању предлога за вођење дисциплинског поступка, односно одлуку о 
оглашавању одговорним за учуњени дисциплински прекршај, 

 правну квалификацију дисциплинског прекршаја 

 дисциплинску меру која је изречена извршицу прекршаја, 

 чињенични и правни основ одлуке (образложење), 

 поуку о правном леку, 

 потпис председника или потредседника Дисциплинске комисије и службени печат. 
 

Члан 41. 
Дисциплинска комисија може донети једну од следећих одлука: 



1. да се обуставља дисциплински поступак; 
2. да се физичко или правно лице против којег се води поступак ослобађа одговорности; 
3. да се физичко или правно лице против којег се води поступак оглашава одговорним за 

извршени дисциплински прекршај, те да му се изриче одговарајућа дисциплинска 
мера. 

 
Члан 42. 

Одлука о прекршају којом се обуставља дисциплински поступак донеће се кад се 
утврди: 

 да је у питању радња која није прописана као прекршај, 

 да постоје околности које искључују одговорност за прекршај; 

 да је поступак водио орган који није надлежан за његово вођење; 

 да је окривљени за исту радњу већ правноснажно кажњен у дисциплинском 
постуоку или је дисциплински поступак правноснажно обустављен, али не због 
ненадлежности; 

 да је наступила застарелост за вођење дисциплинског поступка; 

 да није доказано да је окривљени учинио прекршај који му се пријавом ставља на 
терет; 

 да је окривљено лице престало да постоји. 
 

Члан 43. 
Одлука о прекршају којом се окривљени оглашава одговорним за дисциплинкси 

прекршај доноси се кад се у дисциплинском поступку утврди постојање прекршаја и 
одговорности окривљеног за тај прекршај. 

У изреци одлуке мора бити пзначено када дисциплинкса мера почиње да тече – да се 
примењује. 

Ако вођењем дисциплинског постуока настану ванредни трошкови, дисциплински 
орган ће одлучити ко је дужан сносити те трошкове (нпр. трошкови вештачења). 

Странка сама сноси трошкове свог браниоца. 
 

Члан 44. 
Одлука Дисциплинске комисије се сачињава у довољном броју примерака за 

кажњеног, његов клуб (ако је кажњен такмичар), Савез и подносиоца пријаве и истима се 
доставља. 

Дисциплинска мера тече наредног дана од дана када је иста достављена кажњеном. 
Ако је окривљено лице под суспензијом, дисциплинкса мера тече од дана саопштавања 

суспензије окривљеном. 
Одлука о прекршају ће се писано израдити и доставити лицима из става 1. овог члана у 

року од петнаест дана од дана окончања свих радњи у дисциплинском поступку који претходи 
доношењу одлуке о прекршају. 

Дисциплинска комисија је дужна оп службеној дужности да прати извршење изречене 
казне. 
 

Члан 45. 
Против одлуке Дисциплинске комисије донете у првом степену, може се изјавити 

жалба у року од 15 дана од дана пријема одлуке. 



Другостепени дисциплински орган је Комисија за жалбе Савеза. 
Жалба се подноси другостепеном органу преко Дисциплинске комисије. 
Жалбу може изјавити кажњени, овлашћени Дисциплински тужилац или организација 

чији је члан, односно чије је одговорно лице кажњено. 
 

Члан 46. 
Одлука Дисциплинске комисије се може побијати због: 

1. повреде правила поступка које су могле имати утицај на доношење законите и 
правилне одлукепогрешне примене материјалног права; 

2. погрешно или неоптњуно утврђеног чињеничног стања; 
3. одлуке о изреченој дисциплинској санкцији (казни, мери). 

 
Члан 47. 

Жалба на одлуку Дисциплинске комисије обавезно садржи: 

 означење одлуке против које се изјављује жалба; 

 изјаву да се одлука побија у целини или у одређеном делу; 

 разлоге за улагање жалбе; 

 потпис лица које улаже жалбу. 
У жалби се могу износити нове чињенице и предлагати нови докази, само ако жалилац 

учини вероватним да их без своје кривице није могао изнети, односно предложити у току 
првостепеног дисциплинског поступка. 

Дисциплинска комисија ће непотупну, неблаговремену или недозвољену жалбу 
одбацити решењем. 

Примерак благовремене, потпуне и дозвољене жалбе са прилозима се доставља 
противној странци, која може у року од три дана од дана достављања жалбе доставити 
одговор на жалбу. 

Неблаговремени одговор на жалбу неће се узимати у разматрање. 
Дисциплинска комисија одмах оп пријему одговора на жалбу, или по истеку рока за 

давање одговора на жалбу списе предмета доставља Комисији за жалбе. 
 

Члан 48. 
Другостепени дисциплински прган (Комисија за жалбе) може жалбу: 

 Одбацити ( у случају да је неблаговремена или недопуштена), 

 Одбити и потврдити одлуку Дисциплинске комосије, 

 Прихватити наводе жалбе и вратити Дисциплинској комисији на поновни поступак 
и одлучивање, 

 Прихватити наводе жалбе и преиначити порвостепену одлуку. 
Против коначне одлуке донете у дисциплинксом постуоку може се покренути поступак 

пред надлежним судом, Сталним арбитражним судом при Спортском савезу Србије, односно 
Сталном спортском арбитражом при Олимпијском комитету Србије, у року од 15 дана од дана 
пријема другостепене одлуке, или уколико другостепени орган није у року 30 дана донео 
одлуку о жалби, у од року 15 дана по протеку рока у коме је другостепени орган био дужан да 
донесе одлуку. 

У случају одлуке о искључењу члана из Савеза одлука се доставља Извршном одбору у 
складу са Статутом ССАБ. 
 



Члан 49. 
Ако је на првостепену одлуку Дисциплинске комисије изјавио жалбу само кажњени 

првостепена одлука се не може преиначити на његову штету (забрана reformatio in peius). 
Изјављена жалба задржава извршење првостепене одлуке. 

 
ОВЛАШЋЕНИ ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЛАЦ 

 
Члан 50. 

Овлашћени дисциплински тужилац је Генерални секретар Савеза, а у случају 
подношења дисциплинске пријаве против њега, овлашћени дисциплински тужилац је 
Председник Савеза. 

Овлашћени Дисциплински тужилац дужан је да pокрене дисциплински поступак у року 
од 8 дана од дана сазнања за прекршај и извршиоца. 

Као дан сазнања узима се дан када је поднета дисциплинска пријава. 
 

ПОСЕБНИ ДЕО 
 

Члан 51. 
Ко на било који начин свесно, повреди закон или други акт којим се регулишу питања 

од заједничког интереса за спорт, казниће се новчаном казном. 
 

Члан 52. 
Ко не изврши одлуке органа Савеза казниће се забраном обављања дужности у Савезу.  
За прекршај из става 1. овог члана Правилника казниће се правно лице истом мером 

или новчаном казном. 
 

Члан 53. 
Ко делује посредно или непосредно, против одлуке органа Савеза, или на други начин 

чини да се озбиљно угрози углед или ефикасност рада тих органа, казниће се забраном 
обављања дужности у Савезу. 

За прекршај из става 1. Овог члана Правилника казниће се правно лице искључењем из 
Савеза, или новчаном казном. 
 

Члан 54. 
Ко се пред органом Савеза непристојно или неспортски понаша, казниће се забраном 

обављања дужности у Савезу.  
 

Члан 55. 
Ко наговарањем или обећањем поклона, или на други начин, утиче на органе Савеза да 

своју дужност не изврше, или да изврше нешто што нису били дужни да изврше, у смислу 
општих аката Савеза, казниће се забраном обављања дужности у трајању од најмање 6 
месеци. 

За прекршај из става 1. овог члана Правилника казниће се члан Савеза (спортска 
организација) чији је члан лице које је извршило радњу дисциплинског прекршаја, 
суспензијом у трајању од најмање 6 месеци. 
 



Члан 56. 
Спортска организација која учествује у договарању исхода спортских такмичења, 

казниће се новчаном казном. 
 За прекршај из става 1. овог члана Правилника казниће се одговорно лице у спортској 
организацији новчаном казном, или забраном обављања дужности. 
 

Члан 57. 
Спортска организација која према Савезу не испуни своје обавезе и не изврши своје 

дужности, казниће се новчаном казном или искључењем из Савеза. 
 

Члан 58. 
Ко да лажни исказ или достави лажну исправу или неистинит податак у поступку пред 

органима Савеза, казниће се новчаном казном. 
Ако дело из става 1. овог члана учини спортска организација, казниће се новчаном 

казном 
 

Члан 59. 
Члан Савеза или лице у ингеренцији Савеза, организатор спортске приредбе или 

такмичења на којој је дошло до нереда, као и Члан Савеза или лице у ингеренцији Савеза, који 
проузрокује или учествује у нереду, казниће се новчаном казном. 

У тежим случајевима прганизатор ће се казнити суспензијом права на организовање 
спортских приредби и такмичења у трајању од једне до три године 
 

Члан 60. 
Члан Савеза и друго лице у ингренцији Савеза који јавно неспортски критикује одлуке 

пргана Савеза, казниће се новчаном казном. 
 

Члан 61. 
Члан Савеза или лице у ингеренцији Савеза чијом кривицом дође до прекида спортске 

приредбе или такмичења, казниће се забраном обављања дужности. 
 

Члан 62. 
Члан Савеза или лице у ингеренцији Савеза који своју дужност обавља несавесно, 

немарно или недовољно ангажовано, казниће се забраном обављања дужности 
 

Члан 63. 
Члан Савеза или лице у ингеренцији Савеза који ненаменски користи средства која је 

добио од Савеза, казниће се забраном обављања дужности, суспензијом или новчаном 
казном 

За прекршај из става 1. овог члана Правилника казниће се одговорно лице у спортској 
организацији забраном обављања дужности. 

 
Члан 64. 

Лакши дисциплински прекршаји су. 

 Неблаговремено и/или неквалитетно извршавање преузетих обавеза; 

 Некоректан или неправилан однос према имовини ССАБ; 



 Неправилно и неуредно вођење докумената; 

 Oдбијање сарадње са другим члановима; 

 Непоравдано неодазивање на опзив пргана или функципнера ССАБ; 

 Проузроковање штете ССАБ у мањем обиму. 
Члану Савеза или лицу у ингеренцији Савеза који извши лакши дисциплински прекршај 

биће изречена опомена или јавна опомена. 
Сваки дисциплинкси прекршај из става 1. овог члана уколико је учињен под 

отежавајућим околностима, или су наступиле теже последице или знатна материјална штета 
за ССАБ, или је учињен због личне користи, или се због других околности не може сматрати 
лакшим прекршајем, оквалификоваће се као дисциплинкси прекршај, а извршиоцу ће бити 
изречена дисциплинска мера суспензије или новчана казна. 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 65. 
Тумачење одредаба овог Правилника даје Извршни одбoр Савеза. 

 
Члан 66. 

Дисциплински поступак који је започет пре ступања на снагу овог Правилника који није 
окончан доношењем коначне одлуке, наставиће се према одредбама тог Правилника када он 
предвиђа блажу дисциплинску меру за прекршиоца. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Дисциплински правилник ССАБ 
од 27.03.2012. године. 
 

Члан 67. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на Интернет страници 

Савеза и може се мењати на начин и по поступку како је усвојен. 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ИО 
Драган Томашевић 


