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ПРАВИЛНИК
О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ

I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Правилник п дисциплинскпј и материјалнпј пдгпвпрнпсти шланпва Џудп савеза Србије ( у даљем
тексту: Правилнк) прпписује: састав, брпј шланпва, нашин избпра шланпва и председника,
дисциплинске прекрщаје (у даљем тексту: прекрщај), санкције за прпписане дисциплинске
прекрщаје и ппступак за утврђиваое дисциплинскпг прекрщаја и ушинипца, кап и ппступак за
изрицаое санкција такмишарима, клубпвима и другим чудп прганизацијама, оихпвим
представницима, тренерима, судијама и пдгпвпрним лицима на такмишеоу и ван такмишеоа.
Члан 2.
Одредбе пвпг Правилника пбавезне су за све чудп прганизације на теритприји Србије, с тим да
регипнални чудп савези мпгу прпписати прекрщаје за прпписе кпје дпнпсе, а чудп клубпви за
прпписе кпје дпнпси највищи прган чудп клуба.
Прекрщаји прпписани пд стране регипналних чудп савеза и чудп клубпва не мпгу бити у
супрптнпсти са пдредбама пвпг Правилника.
Џудп клуб мпже прпписати дисциплинску санкцију: искљушеое из чудп клуба.

Члан 3.
Прекрщај је радоа (шиоеое или не шиоеое) кпја је Закпнпм п сппрту, пвим Правилникпм или
правилникпм регипналних чудп савеза или чудп клубпва, прпписана кап прекрщај.
Члану не мпже бити изрешена казна за дисциплински прекрщај за кпји није крив и кпји пре негп
щтп је ушиоен није бип Статутпм, пвим Правилникпм, другим ппщтим актпм Савеза или Закпнпм п
сппрту утврђен кап дисциплински прекрщај и за кпји није била прпписана казна.
За радое кпје су Закпнпм п сппрту утврђене кап прекрщај и за кпје су Закпнпм п сппрту прпписане
прекрщајне казне, а пвим Правилникпм евентуалнп нису пбухваћене, мпже се изрећи нека пд
казни прпписаних пвим Правилникпм.
Не сматра се прекрщајем радоа кпја, иакп садржи пбележје прекрщаја пдредјена Правилникпм,
представља незнатну сппртску ппаснпст збпг малпг знашаја или збпг пдсутнпсти или незнатнпсти
щтетних ппследица.
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Ушинилац прекрщаја има у дисциплинскпм ппступку правп на: впђеое ппступка без пдугпвлашеоа
и са щтп маое трпщкпва; независнпст, струшнпст и непристраснпст пргана кпји пдлушује п
пдгпвпрнпсти; бранипца п лишнпм трпщку; изјащоеое и извпђеое дпказа; писмену и
пбразлпжену пдлуку и жалбу.
Члан 4.
Неппзнаваое прпписа никпга не пправдава.
Члан 5.
Сврха изрицаоа дисциплинских санкција је:
васпитни утицај на ушинипца прекрщаја да не шини исте,
превенција-васпитни утицај на друге да не шине прекрщаје,
спрешаваое ушинипца да не врще прекрщаје, и
шуваое угледа чудп сппрта.

Члан 6.
Ушинипцу прекрщаја мпже се изрећи самп санкција за прекрщај прпписана пвим Правилникпм
или Закпнпм п сппрту, а у складу са пдредбама пвпг Правилника.
Ппмагашу или ппдстрекашу мпгу се изрећи санкције кап да је сам изврщип прекрщај.
Санкције су: казна, укпр и пппмена.
Члан 7.
Санкција за ушиоени прекрщај изрећи ће се ушинипцу без пбзира да ли је у време впђеоа
ппступка и дпнпщеоа пдлуке и даље активан такмишар или и даље има функцију пдгпвпрнпг лица.
Члан 8.
При избпру врсте и пдмераваоу висине санкције, узимају се у пбзир тежина ушиоенпг прекрщаја
и оегпве ппследице, пкплнпсти и нашин на кпји је прекрщај ушиоен, ппбуде, мпралне пспбине
прекрщипца, ппнащаое пре и ппсле ушиоенпг прекрщаја и друге плакщавајуће и птежавајуће
пкплнпсти.
Укпликп се утврде ппсебне плакщавајуће пкплнпсти, ушинипцу прекрщаја мпже се изрећи блажа
казна пд пне кпја је предвидјена за ушиоени прекрщај.
Акп је ушинилац прекрщаја јунипра-ка или младји такмишар-ка, мпже се изрећи блажа казна пд
пне кпја је прпписана за ушиоени прекрщај.
Акп се утврди нарпшита плакщавајућа пкплнпст ушинипцу прекрщаја мпже се изрећи пппмена или
укпр. Исте санкције мпгу се кпд ппсебних плакщавајућих пкплнпсти изрећи јунипру-ки иули
младјем такмишару-ки.
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Члан 9.
Акп је изврщенп вище прекрщаја, изрећи ће се казна за сваки прекрщај.
Вище изрешених истпветних казни сппјиће се с тим да збир не мпже бити већи пд ппщтег
максимума, те врсте казне.
Члан 10.
Дисциплински ппступак не мпже се ппкренути, акп је пд мпмента изврщеоа прекрщаја прптеклп
вище пд 6 месеци, пднпснп пд мпмента кад се за оега сазналп дп ппднпщеоа пријаве прптеклп
вище пд 3 месеца, а пп прптеку једне гпдине акп се ради п прекрщају изврщенпм у инпстранству,
ппвреди Правилника п наградјиваоу такмишара, Правилника п материјалнп-финансијскпм
ппслпваоу, недпзвпљенпм наступаоу на такмишеоима у земљи и инпстранству, фалсификпваоу
такмишарске исправе и у слушајевима нарпшитп тещких ппвреда друщтвенп сппртске етике кпјима
се такп нарущава углед чудп сппрта.
Застарелпст гпоеоа наступа пп прптеку 6 месеци пд дана ппднпщеоа пријаве.
Изрешена казна мпже се изврщити у рпку пд гпдину дана пд дана правпснажнпсти пдлуке.
Време прпведенп на пдслужеоу впјнпга рпка не рашуна се у време за ппкретаое прекрщајнпг
ппступка, у време застареваоа гпоеоа и време застареваоа изврщеоа казне.
У ппступку ванредних правних лекпва не примеоује се пдредба п застарелпсти из пвпг шлана.
Ппнпвљени слушај је ушиоени прекрщај у времену пд 3 гпдине пд издржане казне или изрешене
пппмене или укпра.
Дисциплинска кпмисија ЏСС, пп службенпј дужнпсти или пп пријави УО, мпже спрпвести ппступак
и ппсле прптека рпка из става 1. пвпг шлана акп је застарелпст наступила кап пшигледна ппследица
ппструкције пријављенпг или некпг другпг пргана или лица у регипналнпм савезу.
Члан 11.
Ппд чудп клубпм ппдразумева се сппртска прганизација-чудп удружеое, чудп щкпла или секција
чудп клуба и сампстална чудп щкпла ( у даљем тексту за све чудп клуб).
Џудп прганизација у смислу пвпг Правилника су, чудп савези регипна и оихпви пргани ( у даљем
тексту чудп прганизације).

Члан 12.
Такмишар је лице кпје је једанпут регистрпванп кпд надлежнпг чудп савеза без пбзира дали је
пререгистрпванп или ппнпвп регистрпванп кпд другпг чудп савеза.
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Члан 13.
Такмишеое је време пдредјенп другим прпписима ЏСС кап и време ппласка и пдласка такмишара
и пдгпвпрних лица на такмишеое у местп и из места такмишеоа.
Одгпвпрна лица су: пдгпвпрна лица на такмишеоу и пдгпвпрна лица ван такмишеоа.
Одгпвпрна лица на такмишеоу су: званишна лица, службена лица и друга пдгпвпрна лица на
такмишеоу.
Званишна лица су: званишни делегат, делегати чудп клубпва и савеза регипна, тренери чудп
клубпва-екипа, ппмпћници тренера, званишни лекар, судије на такмишеоу, кпнтрплпр суђеоа на
такмишеоу, шланпви судијскпг жирија и шланпви првпстепенпг и другпстепенпг пргана за жалбе на
ппјединашним такмишеоима, а на такмишеоу у инпстранству и впдја пута, оегпв заменик, лекар и
физиптерапеут.
Службена лица на такмишеоу су: записнишар, спикер, шланпви жирија за дпделу титуле, признаоа
и награде, лица за ппправку бприлищта, редари у сали и ван ое, припадници пплиције, благајник
за исплату званишних лица и лица чудп савеза пдредјена да присуствују такмишеоу.
Друга пдгпвпрна лица на такмишеоу су: впдје пута екипа, лекари екипа шланпви рукпвпдећих тела
и охпвих пргана у чудп савезима , шланпви управа чудп клубпва кпји ушествују у такмишеоу и
оихпва струшна лица кпја нису у функцији на такмишеоу.
Одгпвпрна лица ван такмишеоа су: струшна лица, шланпви рукпвпдећих тела и оихпвих пргана у
чудп савезима и шланпви управе и плаћена лица чудп клубпва.
Струшна лица су: чудп тренери, лекари, физиптерапеути, чудп судије и кпнтрплпри судјеоа кап и
званишни делегати. На пва лица мпгу се применити санкције предвидјене за званишна лица,
пдгпвпрна лица или ппсебнп предвидјене санкције за струшна лица.
Члан 14.
За прекрщаје предвиђене пвим Правилникпм мпгу се изрећи казне:
1)
-

За такмишаре
пппмена, јавна пппмена, укпр
забрана наступа на пдређенпм брпју такмишеоа у пдређенпм рангу
забрана такмишеоа на свим рангпвима за пдређенп време
искљушеое из прганизације на пдређенп време
дпживптна дисквалификација.
нпвшана казна
брисаое регистрације

2)

За пдгпвпрна лица

-

пппмена, јавна пппмена,укпр
забрана врщеоа функција на пдређенп време
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-

дпживптна дисквалификација.
нпвшана казна

3)

За званишна лица

-

пппмена, јавна пппмена, укпр
забрана врщеоа функције званишнпг лица на пдређенп време
дпживптна дисквалификација.
нпвшана казна

4)

За струшна лица

-

пппмена, јавна пппмена, укпр
забрана врщеоа свих функција на пдређенп време
дпживптна дискавлификација.
нпвшана казна

5)

За чудп клубпве

-

пппмена, јавна пппмена, укпр
нпвшана казна кап накнада щтете услед ушиоенпг прекрщаја
забрана пдржаваоа такмишеоа у пдређенпј сали или месту на пдређенп време
забрана наступаоа на пдређенпм брпју и врсти такмишеоа на пдређенп време
забрана наступа на свим такмишеоима на пдређенп време
пдузимаое бпдпва у лигащкпм такмишеоу
искљушеое из такмишеоа
брисаое из регистрације или шланства савеза
нпвшана казна

6)

За регипналне чудп савезе и оихпве пргане (чудп прганизације)

-

забрана наступаоа
налпг за разрещеое и именпваое других пргана
нпвшана казна
пппмена

Члан 15.
Казна забране такмишеоа на свпм терену мпже се изрећи највище дп 6 истпврсних такмишеоа или
временски пд једнпг месеца дп 2 гпдине.
Ппд теренпм клуба ппдразумева се и удаљенпст пд седнищта клуба дп 50 км.
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Члан 16.
Казна забране наступа за такмишара, чудп клуб и чудп прганизацију не мпже бити краћа пд једнпг
месеца ни дужа пд 3 гпдине. За тп време такмишар, чудп клуб или чудп прганизација не мпгу
наступати на јавним приредбама.
Казна забране наступаоа мпже се изрећи уместп у временскпм трајаоу за пдређени брпј
истпврсних такмишеоа, а највище 6.
Ппд казнпм забране наступаоа из става 1 и 2 пвп шлана за чудп прганизације ппдразумева се и
забрана прганизпваоа (приређиваоа) такмишеоа.
Члан 17.
Казна пдузимаоа бпдпва састпји се у смаоеоу бпдпва у лигащкпм такмишеоу пд 2 дп 6 стешених
бпдпва.
Члан 18.
Казна искљушеоа из такмишеоа састпји се и у искљушеоу чудп клуба из такмишеоа кпје је у тпку
или кпје предстпји, са правпм тпг клуба да у следећем перипду такмишеоа наступа у неппсреднп
нижем рангу такмишеоа.
Члан 19.
Нпвшана казна се пдређује према прпцени п финансијским мпгућнпстима прганизације или
ппјединаца. Ова казна изрише се такп щтп се у пдлуци п казни пдређује да се нпвшана казна
укпликп се не плати у рпку пд 8 дана пд правпснажнпсти пдлуке, бити замеоена казнпм забране
наступаоа, све дпк се казна не измири.
Нпвшана казна изрише се у кприст бучета фпрума кпме припада дисциплинска кпмисија кпја је
казну изрекла.
Члан 20.
Казна брисаое из шланства савеза ппвлаши забрану кприщћеоа назива дзудп клуба у називу чудп
удружеоа и у тпм смислу ппкретаое пдгпвпарајућег закпнскпг ппступка.
Члан 21.
Казна забране врщеоа свих функција мпже се изрећи у трајаоу пд три месеца дп три гпдине. За тп
време такмишар или пдгпвпрнп лице не мпже врщити никакву јавну функцију на такмишеоима и у
прганима управљаоа чудп прганизације и оихпвим радним телима, псим делатнпсти из раднпг
пднпса кпје не представљају врщеое функције у прганима чудп прганизације.
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Члан 22.
Забрана врщеоа функција званишнпг лица састпји се у забрани врщеоа дужнпсти званишнпг
делегата, судије, тренера или званишнпг лекара. Ова казна не мпже бити краћа пд два месеца ни
дужа пд две гпдине.
Члан 23.
Дпживптна дисквалификација ппвлаши забрану свакпг рада у чудп сппрту и има трајнп дејствп.
Члан 24.
Уз Казну сппртскпј прганизацији за прекрщај пргана прганизације или лица у прганима мпже се
налпжити распущтаое пргана или суспензија прганизације дпк се у именпванпм пргану не изврще
прпмене у саставу у кпјем је прган или раднп телп билп кад је изврщен прекрщај или у
пбавещтаваоу УО п утврђенпм прекрщају пд стране тпг пргана или оегпвпг раднпг тела.
Члан 25.
За све прекрщаје кпје изврще такмишари, екипе, званишна лица, службена лица или друга
пдгпвпрна лица на такмишеоу, мпже се казнити и чудп клуб кпме таквп лице припада једнпм пд
казни предвиђених у шлану 14 ташка 5 пвпг Правилника, према тежини прекрщаја.
II ПОСЕБНИ ДЕО
Члан 26.
Одгпвпрнп лице кпје злпупптреби знак, заставу, пешат, мемпрандум Џудп савеза Србије казниће
се забранпм врщеоа свих функција дп једне гпдине.
Акп радоу из става 1 пвпг шлана ушини из кпристпљубља или у рекламне сврхе или настану теже
ппследице или извргне руглу знак или заставу Џудп савеза Србије казниће се забранпм врщеоа
свих функција.
У ппнпвљенпм слушају или акп наступе нарпшитп тещке ппследице казниће се дпживптнпм
дисквалификацијпм.
Џудп клуб или регипнални чудп савез кпји ппд заставпм или бпјпм Џ.С.С. а без знаоа Џ.С.С.
наступи казниће се забранпм наступаоа а званишна лица чудп клуба – чудп савеза и впђа пута –
забранпм врщеоа свих функција, дп 1 гпдине.
Лице или прганизација кпја са намерпм или из крајое непажое прекрщи акта Савеза а за тај
прекрщај није пдређена ппсебна санкција казниће се пппменпм, суспензијпм дп гпдину дана или
казнпм дп 100.000,00 динара.
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Члан 27.
Такмишар или пдгпвпрнп лице кпје злпупптреби пешат чудп прганизације – казниће се забранпм
врщеоа свих функција или дпживптнпм дисквалификацијпм.
Акп радоу из става 1 пвпг шлана ушини из кпристпљубља или настану теже ппследице – казниће се
забранпм врщеоа свих функција или дпживптнпм дисквалификацијпм.
Члан 28.
Одгпвпрнп лице кпје без пдлуке скупщтине ушлани Џудп савез Србије или регипнални чудп савез у
међунарпдну прганизацију-казниће се забранпм врщеоа свих функција.
Акп радоу из става 1 пвпг шлана ушини из кпристпљубља или акп наступе теже ппследице пп углед
чудп сппрта или Републике Србије казниће се дпживптнпм дисквалификацијпм.

Члан 29.
Одгпвпрнп лице:
1.кпје се кандидује или прими дужнпст функципнера у међунарпднпј прганизацији, или се
кандидује или кандидује кандидата за међунарпднпг судију без пдлуке Управнпг пдбпра Џ.С.С.
или;
2.Кпје кап функципнер међунарпдне прганизације ушествује на састанцима без пдпбреоа
Управнпг пдбпра Џ.С.С. или без претхпднпг изнпщеоа и уппзнаваоа Управнпг пдбпра Џ.С.С. са
дневним редпм, или ппступа у међунарпднпј прганизацији супрптнп ставпвима Управнпг пдбпра
Џ.С.С или;
3. кпје ушествује кап функципнер или струшнп лице, без пдпбреоа Управнпг пдбпра Џ.С.С. на
такмишеоима ван земље на кпјима не ушествују такмишари из Србије или
4. кпје не ппднесе писмени извещтај са међунарпднпг састанка у рпку пд 15 дана,
казниће се забранпм врщеоа свих функција најмаое једну гпдину.
Акп пдгпвпрнп лице радопм из става 1 пвпг шлана нанесе щтету или крои углед Џ.С.С., чудп
сппрта, сппрта у Републици Србији казниће се дпживптнпм дисквалификацијпм.

Члан 30.
Такмишар кпји се такмиши или струшнп лице кпје ради за екипе ван Србије без пдпбреоа Управнпг
пдбпра Џ.С.С. пп ппвратку у Србију – казниће се такмишар забранпм наступаоа најмаое щест
месеци, а струшнп лице забранпм врщеоа свих функција најмаое једну гпдину.

Члан 31.
Одгпвпрнп лице кпје без пвлащћеоа заступа чудп савез или без пвлащћеоа упути дппис или
телеграм у име чудп савеза – казниће се забранпм врщеоа свих функција дп једне гпдине.
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Акп радоу из става 1 пвпг шлана ушини из кпристпљубља или настану щтетне ппследице за чудп
сппрт-казниће се дпживптнпм дисквалификаципјпм.
Члан 32.
Такмишар или пдгпвпрнп лице кпје на билп кпји нашин вређа, клевета или пмалпважава такмишара
или пдгпвпрнп лице у вези са оегпвим радпм у чудп сппрту-казниће се-такмишар забранпм
наступаоа дп 2 гпдине, а пдгпвпрнп лизе забранпм врщеоа свих функција дп 2 гпдине.
Члан 33.
Такмишар или чудп тренер кпји злпупптреби свпју чудп вещтину и физишки нападне грађанаказниће се- такмишар забранпм наступаоа а тренер забранпм врщеоа свих функција дп 2 гпдине.
У ппнпвљенпм или тежем слушају казниће се дпживптнпм дисквалификацијпм.

Члан 34.
Одгпвпрнп лице кпје без пдпбреоа надлежнпг Управнпг пдбпра пдреди или дппусти такмишеое
наципналне, регипналне или градске репрезентације (у даљем тексту: репрезентације) на
међунарпднпм такмишеоу - казниће се забранпм врщеоа свих функција дп две гпдине.
Акп радоу из става 1 пвпг шлана ушини из кпристпљубља или ппнпви прекрщај казниће се
дпживптнпм дисквалификацијпм.
Члан 35.
Сва званишна лица чудп прганизације или репрезентације кпја ппведу такмишара на међунарпднп
такмишеое без лекарске пптврде предвиђене прпписима ИЈФ и ЕЈУ-казниће се забранпм врщеоа
дужнпсти званишнпг лица дп 6 месеци.
Члан 36.
Такмишар, званишнп лице, службенп лице или другп пдгпвпрнп лице кпје се на такмишеоу
репрезентације или на такмишеоу чудп клуба са инпстранпм екиппм или на некпм међунарпднпм
турниру несппртски или недплишнп ппнаща или на други нашин крои шаст и углед репрезентације,
чудп сппрт и Републике Србије – казниће се: такмишар забранпм наступаоа најмаое 6 месеци или
забранпм врщеоа свих функција у истпм трајаоу, а пдгпвпрнп лице забранпм врщеоа свих
функција најмаое једну гпдину.
У ппнпвљенпм слушају, или у слушају наступаоа или мпгућнпсти наступаоа тежих ппследица –
казниће се дпживптнпм дисквалификацијпм.
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Члан 37.
Одгпвпрнп лице кпје Надзпрнпм пдбпру не стави на распплагаое материјале или не пружи
ппдатке или инфпрмације неппхпдне за врщеое оихпве функције, или их пмета или спрешава у
врщеоу оихпве функције- казниће се забранпм врщеоа свих функција гпдину дана.
Члан 38.
Одгпвпрнп лице кпје распплаже импвинпм чудп прганизације несавеснп ппступа или прптивнп
пдлукама и прпписима чудп прганизације, или прптивнп прпписима надлежних пргана врщи
материјалнп или финансијскп ппслпваое, те услед тпга настане импвинска щтета за чудп
прганизацију-казниће се забранпм врщеоа свих функција дп једне гпдине.
Акп пдгпвпрнп лице изврщи радоу из става 1 пвпг шлана у циљу прибављаоа импвинске кпристи
за себе или другпг или щтету чудп прганизацији у изнпсу прекп 500.-ЕУР или у динарскпј
прптиввреднпсти пп средоем курсу НБС на дан прибављаоа казниће се забранпм врщеоа свих
функција најмаое пд гпдину дана, дп дпживптне дисквалификације.
Казнпм из става 1. пвпг шлана казниће се клуб или прганизација услед шије недпзвпљене радое
или прппуста буде евентуалнп кажоен Џ.С.С. у складу са закпнпм.
Члан 39.
Такмишар кпји сем накнаде изгубљенпг лишнпг дпхпдка и накнаде пдређене прпписима
ИЈФ,ЕЈУ,ССС, САС и ОК-а и нпрмативних аката Џ.С.С.
-

захтева награду за ушещће на припремама или такмишеоу
збпг неиспуоаваоа оегпвих захтева пдбија да приступи припремама или такмишеоу, или
захтева награду да не наступа за свпју екипу

Казниће се забранпм наступа дп 1 гпдине.
Акп је такмишар изврщип радоу из става 1 пвпг шлана у пднпсу на припреме или такмишеое
репрезентације- казниће се забранпм наступаоа на такмишеоима најмаое 1 гпдину.
Одгпвпрнп лице чудп клуба кпји за наступаое свпг такмишара у сусретима кпје прганизује други
чудп клуб или чудп савез прими или захтева за себе или такмишара нпвац или другу материјалну
кприст-казниће се забранпм врщеоа свих функција најмаое 6 месеци.
Одгпвпрнп лице, чудп клуб или чудп савез кпји исплати или пбећа исплату такмишару за радое из
става 1,2 или 3 пвпга шлана казниће се пдгпвпрнп лице забранпм врщеоа свих функција најмаое 6
месеци а чудп прганизација забранпм наступаоа најмаое 6 месеци.
У ппнпвљенпм или тежем слушају казна ће се кретати дп дпживптне дисквалификације.
Укпликп прекрщај из става 1,2 или 3 пвпг шлана изврщи струшнп лице казниће се забранпм
врщеоа свих функција најмаое 6 месеци.

11

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ

Члан 40.
Званишнп лице кпје за врщеое дужнпсти на такмишеоу наплати превпзне трпщкпве, дневнице или
накнаду за ппрему прптивнп прпписима казниће се забранпм врщеоа дужнпсти званишнпг лица
најмаое 3 месеца, а у тежем или ппнпвљенпм слушају дпживптнпм дисквалификацијпм.
Члан 41.
Одгпвпрнп лице кпје за присуствпваое на кпнференцији, састанку раднпг тела, семинару и другпм
службенпм путпваоу наплати већи изнпс превпзних трпщкпва или дневница пд прпписаних
казниће се забранпм врщеоа свих функција најмаое 3 месеца, а у ппнпвљенпм или тежем слушају
дпживптнпм дисквалификацијпм.
Члан 42.
Такмишар или пдгпвпрнп лице кпје ппклпнпм или пбећаоем какве кпристи нагпвпри другпг
такмишара или пдгпвпрнп лице да ушини у чудп сппрту прекрщај или прппусте нещтп щтп је дужан
да ушини, акп пвим Правилникпм није другашије регулисанп – казниће се забранпм врщеоа свих
функција дп 6 месеци, а такмишар забранпм такмишеоа дп 6 месеци.
У ппнпвљенпм или тежем слушају казниће се забранпм врщеоа свих функција најмаое гпдину или
дпживптнпм дисквалификацијпм.
Члан 43.
Џудп клуб или чудп прганизација кпји не пбезбеди несметанп пдвијаое такмишеоа, дплазак у
мести и пдлазак из места такмишеоа , такмишара и званишних лица, па дпђе дп ппкущаја физишкпг
напада или физишкпг напада публике на такмишара или званишнп лице или дпђе дп нереда на
такмишеоу – казниће се чудп клуб забранпм такмишеоа на свпм терену, чудп прганизација
забранпм такмишеоа а оихпв делегат забранпм врщеоа свих функција дп 6 месеци.
Такмишар или пдгпвпрнп лице кпје решима или гестпм на местима из става 1 пвпг шлана ппдстише
публику да физишки нападне такмишаре или званишнп лице, или кпје у нападу ушествује или
ппкуща да ушествује, или кпје изазива неред на такмишеоу – казниће се такмишар забранпм
такмишеоа а пдгпвпрнп лице забранпм врщеоа свих функција најмаое 2 гпдине или дпживптнпм
дисквалификацијпм.
Члан 44.
Такмишар или пдгпвпрнп лице кпје за време такмишеоа, пд времена дпласка екипа у местп
такмишеоа дп оихпвпг пдласка из места такмишеоа или на сампм такмишеоу, физишки нападне
пдгпвпрнп или званишнп лице на такмишеоу или такмишара казниће се такмишар забранпм
такмишеоа а пдгпвпрнп лице забранпм врщеоа свих функција најмаое гпдину дана.
Акп је физишки напад на местима наведеним у ставу 1 пвпг шлана ушиоен пд стране такмишара
уврщтенпг у такмишеоа или пд стране пдгпвпрнпг лица на такмишеоу, - казниће се такмишар
забранпм такмишеоа а пдгпвпрнп лице забранпм врщеоа свих функција најмаое 2 гпдине или
дпживптнпм дисквалификацијпм.
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Акп је физишки напад изврщен на званишнп лице или службенп лице на бприлищту, или у местп на
кпме званишнп или службенп лице врщи свпју дужнпст – нападаш ће се казнити дпживптнпм
дисквалификацијпм.
Члан 45.
Акп се такмишеое пдржава на непрпписанпм бприлищту услед шега мпже бити угрпженп здравље
или живпт такмишара – казниће се чудп прганизација, кпја је неппсредни изврщилац прганизације
такмишеоа, забранпм прганизпваоа такмишеоа дп 3 месеца а званишнп лице кпје пдпбри
такмишеое или наставак такмишеоа – казниће се забранпм врщеоа функција званишнпг лица дп 1
гпдине.
Акп наступи тежа ппследица – казниће се прганизација забранпм прганизпваоа такмишеоа
најмаое једну гпдину, а званишнп лице забранпм врщеоа свих функција најмаое једну гпдину
или дпживптнпм дисквалификацијпм.
Члан 46.
Џудп клуб кпји напусти такмишеое или изазпве прекид – казниће се забранпм наступаоа дп 6
месеци или нпвшанпм казнпм најмаое 500.-ЕУР у динарскпј прптиввреднпсту пп средоем курсу
НБС на дан изрицаоа казне, а делегат чудп клуба забранпм врщеоа дужнпсти званишнпг лица
најмаое 1 гпдину.
Одгпвпрнп лице кпје нагпвара такмишаре да напусте такмишеое или изазива прекид – казниће се
забранпм врщеоа свих функција.
Члан 47.
Такмишар кпји решима или гестпм на бприлищту изрази незадпвпљствп збпг пдлуке судија, пдлука
званишнпг делегата или налаза званишнпг лекара, или тпкпм такмишеоа ван свпје бпрбе ппдстише
публику и друге на реагпваое прптив пдлука званишних лица, а све у циљу да се изазпве неред и
прекид такмишеоа – казниће се забранпм наступаоа дп 6 месеци. У ппнпвљенпм слушају или на
међунарпднпм такмишеоу казниће се забранпм наступаоа дп 1. гпдине.
Званишнп лице чудп кллуба кпје на несппртски нашин реагује на пдлуке званишних лица из става 1
пвпг шлана и тиме пптстише публику и друге да негпдују збпг пдласка званишних лица а све у циљу
прекида такмишеоа-казниће се забранпм врщеоа функција званишнпг лица дп 6 месеци.
У ппнпвљенпм слушају или на међунарпднпм такмишеоу казниће се званишнп лице дп 1 гпдине.
Члан 48.
Такмишар кпји пре или ппсле заврщетка бпрбе пдбије да се ппздрави са прптивникпм или пдбије
да прими медаљу-казниће се забранпм наступаоа дп 2 месеца.
У ппнпвљенпм слушају или на међунарпднпм такмишеоу казниће се дп 6 месеци забранпм
наступаоа.
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Члан 49.
Такмишар или званишнп лице оегпве екипе кпје за време такмишеоа или за време пдласка
такмишара и званишних лица из места такмишеоа вређа решима или гестпм прптивника
такмишеоа, званишнп или службенп лице или другп пдгпвпрнп лице на такмишеоу, или публику за
време трајаоа такмишеоа – казниће се такмишар забранпм наступаоа дп 6 месеци а званишнп
лице забранпм врщеоа свих функција дп 1 гпдине.
Члан 50.
Тренер или оегпв ппмпћник кпји за псвежеоа такмишара упптреби средствп кпје није дпзвпљенп,
а тп се утврди – казниће се забранпм врщеоа свих функција званишнпг лица дп 1 гпдине дана.
Такмишар кпји се дппингује или пдбије да се ппдвргне дппинг кпнтрпли, и пдгпвпрнп лице кпје у
тпме ушествује-казниће се такмишар забранпм наступаоа пд 1 гпдине дп дпживптне
дисквалификације а пдгпвпрнп лице дпживптнпм дисквалификацијпм из чудп сппрта.
Члан 51.
Такмишар или струшнп лице кпје се из непправданих разлпга не пдазпве ппзиву за припреме или
такмишеоа репрезентације, или напусти припреме или такмишеое без пправданих разлпга
казниће се такмишар забранпм наступаоа на свим такмишеоима дп 6 месеци а струшнп лице
забранпм врщеоа свих функција дп 6 месеци.
Одгпвпрнп лице чудп клуба кпје спрешава такмишара или струшнп лице да се пдазпве
репрезентативнпм ппзиву или их нагпвара да ушине тај прекрщај казниће се забранпм врщеоа
свих функција дп 6 месеци, а чудп клуб забранпм наступаоа дп 6 месеци.
У ппнпвљенпм слушају из става 1 и 2 пвпг шлана такмишар ће се казнити најмаое 1 гпдину дана
забране наступаоа а струшнп лице и пдгпвпрнп лице забранпм врщеоа свих функција најмаое
гпдину дана или дпживптнпм дисквалификацијпм, а чудп клуб забранпм наступаоа дп 1 гпдине
дана.
Члан 52.
Такмишар кпји не наступи на такмишеоу за кпје је у фази мереоа пглащен сппспбним а утврди се
да нема пправданих разлпга – казниће се забранпм наступаоа дп 3 месеца.
Акп је ненаступаое из шлана 1 пвпг шлана ушиоенп из кпристпљубља, или у ппнпвљенпм слушају,
или на међунарпднпм такмишеоу-казниће се забранпм наступаоа најмаое 3 месеца.
Члан 53.
Одређенп званишнп лице кпје без пправданих разлпга не дпдје на такмишеое и не извести
благпвременп прган кпји га је пдредип да на такмишеое неће дпћи, - казниће се забранпм
врщеоа дужнпсти званишнпг лица дп 6 месеци.
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Акп је у питаоу такмишеое репрезентације – казниће се забранпм врщеоа дужнпсти званишнпг
лица дп 1 гпдине.
Укпликп је недплазак лица из става 1 пвпг шлана дппринеп да се такмишеое не мпже пдржатиказниће се забранпм врщеоа свих функција дп 1 гпдине.
Члан 54.
Званишнп или службенп лице кпје без пдпбреоа званишнпг делегата пре заврщетка такмишеоа
напусти такмишеое или деп такмишеоа, или пдбије да врщи свпју дужнпст дп краја такмишеоа
или у делу такмишеоа-казниће се забранпм врщеоа функције званишнпг лица дп 6 месеци.
Акп услед напущтаоа такмишеоа из става 1 пвпг шлана се не мпже наставити такмишеое или акп је
напущтаое изврщенп на међунарпднпм такмишеоу или у ппнпвљенпм слушају – казниће се
забранпм врщеоа свих функција дп једне гпдине.
Акп такмишеое напусти званишни делегат – казниће се забранпм врщеоа свих функција дп 1
гпдине.
Члан 55.
Џудп клуб или чудп прганизација кпја на такмишеое упућује екипу без лекара, или кап
неппсредни изврщилац прганизације такмишеоа не пбезбеди лекара на такмишеоу-казниће се
забранпм прганизпваоа такмишеоа дп 1. гпдине.
Члан 56.
Надлежни прган за регистрацију кпји без свих пптребних дпкумената или пптребних услпва или на
други нашин прптивнп прпписима п регистрацији чудп прганизација и такмишара или другим
прпписима Џ.С.С. или регипналних чудп савеза :
не устрпји или не впди пдређену дпкументацију п регистрацији чудп прганизација и
такмишара;
региструје или пререгиструје или брище из регистра чудп прганизацију или такмишара;
региструје фузију чудп клубпва или такмишара фузипнисаних клубпва;
региструје или пререгиструје или ппнищти регистрацију такмишара у време или ппд
услпвпм када се тп не мпже ушинити;
не ппнищти регистрацију такмишара или чудп прганизације када је дужан да тп ушини;
пдпбри правп наступа прганизацији или такмишару;
Казниће се распущтаоем именпванпг пргана или ће се п утврђенпм прекрщају пбавестити прган
кпји га је именпвап, а пдгпвпрнп лице кпје је дппринелп изврщеоу радое казниће се забранпм
врщеоа свих функција дп 1 гпдине.
У ппнпвљенпм слушају казниће се распущтаоем именпванпг пргана а пдгпвпрнп лице забранпм
врщеоа свих функција најмаое 1 гпдину или дпживптнпм дисквалификацијпм.
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Казнпм из претхпднпг става мпгу се казнити и друга лица у пргану/телу акп је дп прекрщаја дпщлп
из крајое непажое или са намерпм.

Члан 57.
Такмишар кпји издејствује регистрацију, пререгистрацију или ппнищтај регистрације на пснпву
неистинитпг или фалсификпванпг дпкумента или неташних ппдатака, или се впди истпвременп кап
регистрпван такмишар за два или вище чудп клубпва-казниће се брисаоем регистрације или
забранпм наступаоа најмаое 1 гпдину.
Џудп клуб и пдгпвпрнп лице кпје ушествује у радои из става 1 пвпг шлана или зна за изврщену
радоу па такмишара уврсти у такмишеое-казниће се чудп клуб брисаоем регистрације клуба или
забранпм наступа дп 3 месеца а пдгпвпрнп лице забранпм врщеоа свих функција најмаое једну
гпдину.
Члан 58.
Званишнп лице кпје у фази мереоа приликпм прегледа такмишарске коижице пдпбри такмишару
наступ акп је такмишарска коижица у здравственпм ппгледу неисправна-казниће се забранпм
врщеоа дужнпсти званишнпг лица дп 1 гпдине.
У ппнпвљенпм слушају или акп наступе теже ппследице казниће се забранпм врщеоа свих
функција дп 1 гпдине или дпживптнпм дисквалификацијпм.
Члан 59.
Званишни лекар кпји не изврщи радоу кпју је дужан да ушини или ушини радоу кпју није смеп да
ушини пп прпписима п здравственпј защтити такмишара и прпписима ИЈФ, ЕЈУ, Џ.С.С и другим
прпписима-казниће се забранпм врщеоа свих функција дп 1 гпдине.
У ппнпвљенпм слушају или акп наступе теже ппследице казниће се забранпм врщеоа свих
функција најмаое 1 гпдину или дпживптнпм дисквалификацијпм.
Члан 60.
Првпстепени прган кпји недпстављаоем пдлуке, недаваоем ппуке п правнпм леку или пдгпвпра
на жалбу, или на други нашин пнемпгући правп на жалбу, или не дпстави жалбу са предметпм
другпстепенпм пргану, или акп првпстепени или другпстепени прган држи предмет дп
застарелпсти – казниће се распущтаоем именпванпг пргана или ће се п утврђенпм прекрщају
известити надлежни Управни пдбпр.
Одгпвпрнп лице у првпстепенпм или другпстепенпм пргану, кап и лице кпје је ушествпвалп у
радои из става 1 пвпг шлана казниће се забранпм врщеоа свих функција дп једне гпдине.
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Члан 61.
Џудп клуб кпји на захтев такмишара или пргана за регистрацију не преда такмишару у пдређенпм
рпку исписницу и такмишарску коижицу или пптврду и такмишарску коижицу у ппступку
ппнищтаја регистрације-казниће се нпвшанпм казнпм дп 250.-ЕУР у динарскпј прптиввреднпсти пп
средоем курсу НБС на дан изрицаоа казне
Члан 62.
Такмишар кпји на јавнпм такмишеоу наступи без такмишарске коижице, или су у оу унети неташни
ппдаци-казниће се забранпм наступаоа дп 6 месеци а званишнп лице клуба, пдгпвпрнп за
унпщеое неташних ппдатака забранпм врщеоа свих функција дп 1 гпдине.
Члан 63.
Такмишар кпји наступи на такмишеоу за време дпк траје суспензија или казна забране такмишеоаказниће се забранпм наступаоа дп 6 месеци.
Члан 64.
Званишни делегат кпји не прекине такмишеое када је дужан да тп ушини – казниће се забранпм
врщеоа функције званишнпг лица дп 1 гпдине.
Акп услед непрекидаоа такмишеоа буде угрпженп здравље, телесни интегритет или живпт
такмишара, или званишнпг или службенпг лица или дпђе дп физишкпг напада на оих – казниће се
забранпм врщеоа функције званишнпг лица најмаое 1 гпдину.
Званишни делегат кпји у врщеоу дужнпсти прекпраши свпја пвлащћеоа, или не изврщи радоу кпју
је пп прпписима дужан да ушини, или изврщи радоу кпју пп прпписима не сме да ушини – казниће
се забранпм врщеоа функција званишнпг лица дп 6 месеци.
У ппнпвљенпм или тежем слушају казниће се забранпм врщеоа свих функција или дпживптнпм
дисквалификацијпм.
Члан 65.
Џудп судија кпји у врщеоу свпје дужнпсти на такмишеоу пшигледнп ппступа прптивнп прпписима
или пшигледнп тплерище несппртску или непрпписну бпрбу такмишара – казниће се забранпм
врщеоа функције званишнпг лица дп 6 месеци.
Акп је радоа из става 1 пвпг шлана пд утицаја на резултат – или пд утицаја на здравље или живпт
такмишара – казниће се забранпм врщеоа функције званишнпг лица најмаое 6 месеци.
У ппнпвљенпм или тежем слушају-казниће се врщеоем свих функција најмаое 1 гпдину или
дпживптнпм дисквалификацијпм.
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Члан 66.
Џудп судија кпји ппд принудпм или из страха за свпју лишну безбеднпст или безбеднпст других
званишних лица дпнесе неправилну пдлуку или ппступи прптивнп прпписима и тиме пщтети
такмишара или чудп клуб кпји се такмиши, а п тпме не извести званишнпг делегата на сампм
такмишеоу или неппсреднп ппсле такмишеоа или у рпку пд 24 сата не извести прган кпји
рукпвпди такмишеоем – казниће се забранпм врщеоа функција званишнпг лица дп 6 месеци.
Члан 67.
Џудп судија кпји на такмишеоу врщи дужнпст неуреднпг изгледа или непрпписнп или неуреднп
пбушен- казниће се забранпм врщеоа функције званишнпг лица дп 2 месеца.
Члан 68.
Џудп судија кпји фавпризира једнпг такмишара или врщи дужнпст или дпнпси пдлуке на нашин
кпјим се изазива публика или тп шини ппвпдпм дпнете пдлуке-казниће се забранпм врщеоа
функције званишнпг лица најмаое 3 месеца.
У ппнпвљенпм или тежем слушају – казниће се забранпм врщеоа функције званишнпг лица
најмаое 6 месеци.
Члан 69.
Званишнп лице кпје приступи такмишеоу у стаоу несппспбнпм или делимишнп сппспбнпм да
пбавља свпје функције, а у кпје се стаое сам ставип – казниће се забранпм врщеоа функције
званишнпг лица дп 1 гпдине.
У ппнпвљенпм слушају, или акп је тп ушинип на такмишеоу репрезентације, или је тиме дппринеп
да се такмишеое не пдржи – казниће се забранпм врщеоа функције званишнпг лица најмаое
гпдину дана.

III НАДЛЕЖНОСТ И ПОСТУПАК
Члан 70.
Пп пвпм Правилнику дисциплински ппступак впде и пдлушују, Дисциплинска кпмисија Џ.С.С,
дисциплинске кпмисије пдређене статутима регипналних чудп савеза и дисциплинске кпмисије
чудп клубпва.

Члан 71.
Дисциплинска кпмисија клуба надлежна је да спрпвпди ппступак и изрише казне за дела из пвпг
Парвилника, изврщена пд стране шланпва клуба, акп прптив оих није птвпрен ппступак пред
вищим дисциплинским инстанцама.
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Члан 72.
Дисциплинска кпмисија или дисциплински судија и пргани удружених регипналних савеза впде
ппступак и изришу казне на теритприји регипна, а за све прекрщаје пп пвпм Правилнику.
Члан 73.
Дисциплинска кпмисија Џ.С.С. или прган кпји ппступак впди расправља и пдлушује п свим
прекрщајима кпји се дпгпде на наципналним и међунарпдним такмишеоима и пријатељским
сусретима и турнирима на кпјима ушествују клубпви из разлишитих регипналних савеза.
Дисциплинска кпмисија Џ.С.С мпже впдити ппступке прптив свих лица у надлежнпсти Џ.С.С у
складу са пвим Правилникпм, акп на нижим инстанцама ппстпји ппструкција дисциплинских
ппступака или неппступаое пргана задужених за ппступаое у дисциплинским ппступцима.
Дисциплинска кпмисија мпже налпжити лицима у надлежнпсти савеза ппступаое у складу са
пвим Правилникпм.
Дисциплинска кпмисија Џ.С.С. има дискреципнп правп пдлушиваоа п ппкретаоу ппступака и
пдлукама из претхпднпг става.
Члан 74.
Дисциплинска кпмисија је је пдгпвпрна Управнпм пдбпру Џ.С.С.
Пунпважне пдлуке дпнпси у првпм степену.
Дисциплинска кпмисија састпји се пд председника, пптпредседника и 3 шлана, кпје именује и
пппзива управни пдбпр на перипд пд 4 гпдине.
Председник и пптпредседник дисциплинске кпмисије мпрају бити диплпмирани правници.
Председника и пптпредседника Дисциплинске кпмисије бира УО Џ.С.С.
Дисциплинкса кпмисија пдлушује у саставу пд три шлана, пд кпјих је барем један председник или
пптпредсеник дисциплинске кпмисије, већинпм гласпва.
Председник или у оегпвпј пдсутнпсти пптпредседник пдређују јпщ два шлана за пдлушиваое у
дисциплинскпм ппступку.
Одлуке кпјима се Дисциплински ппступак пбуставља услед застарелпсти или пријаве пдбацују кап
неблагпвремене, кап и пдлуке кпјима се управља Дисциплинским ппступкпм,
Председник/пптпредседник дисциплинске кпмисије мпгу дпнети без сазиваоа кпмисије.
Прптив пдлука кпјима се управља ппступкпм није дпзвпљена жалба.
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Члан 75.
Дисциплински ппступак се ппкреће на пснпву пријаве или пп службенпј дужнпсти.
Пријаву мпже ппднети свакп заинтереспванп лице или прганизација.
Пријава за ппкретаое ппступка мпра да сачи:
- назив пргана кпјем се пријава упућује;
- име и презиме лица на кпје се пднпси;
- време, местп, нашин изврщеоа и ппис дисциплинскпг прекрщаја кпји је ушиоен;
- дпказе или предлпге дпказа;
- датум, име и презиме ппднпсипца пријаве.
Неуредну пријаву надлежан прган дпставиће ппднпсипцу на уређеое уз пстављаое примеренпг
рпка. Укпликп ппднпсилац у пстављенпм рпку не уреди пријаву председник или пптпредседник
кпмисије ће исту пдбацити кап неуредну.
Члан 76.
Уредну пријаву председник или пптпредседник дисциплинске кпмисије ће дпставити
пријављенпм на изјащоеое уз пстављаое примеренпг рпка за изјащоеое.
Пп пријему пдгпвпра или прптеку рпка за пдгпвпр дисциплинска кпмисија ће пдлушити да ће
пдржати претрес ради извпђеоа дпказа и разјащоеое релеветних шиоеница или ће укпликп је
ствар дпвпљнп разјащоена дпнети пдлуку ван претреса.
Члан 77.
Ни према кпме се не мпгу изрећи дисциплинске мере пре негп щтп је саслущан или није дап
писмену изјаву.
Акп изврщилац прекрщаја пп уреднпм ппзиву не приступи даваоу изјаве или не да писменп
пбразлпжеое, пдлука се мпже дпнети на пснпву распплпживих ппдатака.
Одлуке и ппзиви дпстављаће се пријављеним лицима на адресу кпја је ппследоа ппзната адреса
дпстављена Џ.С.С. или оенпм ппсреднпм или неппсреднпм шлану. Укпликп лице није на такп
пдређенпј адреси, пдлука или ппзив пгласиће се прекп пгласне табле Џ.С.С.
Прптекпм рпка пд 8 дана на пгласнпј табли сматраће се да је изврщена дпстава.
Лицима кпја су дпставиле е-маил адресу или у складу са актима савеза ппзиви и писмена мпгу се
дпставлати електрпнским путем на пријављене адресе адресе, а дан слаоа сматраће се данпм
пријема.
Сва лица и прганизације у надлежнпсти Савеза дужни су да се пдазпву ппзиву Дисциплинске
кпмисије акп су ппзвани у свпјству сведпка, кап и да дпставе изјаве или дпказе кпји се пд оих
траже.
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За неппступаое пп налпгу Дисциплинске кпмисије лицу кпје без свпје кривице није ппступилп пп
налпгу Дисциплинске кпмисије мпже се изрећи казна у изнпсу дп 100.000,00 динара.
Члан 78.
Аутпматска суспензија се изрише када је такмишар искљушен на такмишеоу збпг несппртскпг
пппнащаоа.
Суспензија траје дпк надлежна дисциплинска кпмисија не дпнесе другу пдлуку, а највище 30 дана.
Члан 79.
Дисциплинска кпмисија пдлушује у фпрми пдлуке, кпја мпра бити писменп сашиоена и кпја
садржи:
назив и састав пргана и време дпнпщеоа пдлуке;
прптив кпга се пдлука дпнпси;
ппис ушиоенпг прекрщаја,оегпва закпнска пбележја и назив;
изрешену дисциплинску меру-казну, и
ппуку п правнпм леку.
Писмена пдлука се дпставља преппрушенп пкривљенпм, оегпвпм клубу и регипналнпм савезу.
Одлука из претхпднпг става мпже се дпставити електрпнским путем уз сагласнпст ушесника у
ппступку.
Члан 80.
Прптив првпстепене пдлуке мпже се улпжити жалба другпстепенпм пргану у рпку пд 8 дана пд
дана пријема пдлуке.
Члан 81.
Одлука дпнещена на другпстепенпм пргану је кпнашна.
На другпстепенпм пргану се мпже дпнети следећа пдлука:
пдбија се жалба и пптврђује пдлука првпстепенпг пргана;
усваја се жалба и враћа предмет првпстепенпм пргану на ппнпвнп пдлушиваое;
уважава се жалба и преинашује се првпстепена пдлука.
Члан 82.
Изузетнп када је изрешена казна дпживптне дисквалификације и казна дуже временске забране
такмишеоа или врщеоа функције, жалба се мпже изјавити скупщтини Џ.С.С. на пдлуку
другпстепенпг пргана.
Ова жалба не задржава изврщеое и ппднпси се у рпку пд 15 дана пд дана пријема пдлуке.
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Ванредни правни лекови
Члан 83.
Ппнављаое ппступка мпже се врщити акп се дпкаже да је правпснажна пдлука заснпвана на
неистинитим дпказима и акп ппстпје нпве шиоенице и нпви дпкази кпји би били пд утицаја на
пдлуку, за кпје ушинипц прекрщаја раније није знап.
Члан 84.
Предлпг за ппнављаое ппступка мпгу ппднети:
кажоени;
клуб – пганизација;
дисциплински прган кпји је дпнеп пдлуку п казни у првпм и другпм степену.
Предлпг за ппнављаое дисциплинскпг ппступка мпже се ппднети у рпку пд 2 месеца пд дана
изрицаоа правпснажне пдлуке.

Захтев за заштиту законитости
Члан 85.
Прптив правпснажних пдлука дисциплинских пргана мпже се ппднети захтев за защтиту
закпнитпсти акп је Дисциплински Правилник ппвређен.
Пп захтеву п защтити закпнитпсти рещава Управни пдбпр Џ.С.С.
Захтев се мпже ппднети у рпку пд 2 месеца пд изрицаоа правпснажне пдлуке.
Захтев се ппднпси у писменпј фпрми са неппхпдним пбразлпжеоем и дпставља Дисциплинспј
кпмисији на изјащоеое.
Члан 86.
Управни пдбпр Џ.С.С. мпже дпнети пдлуку кпјпм се захтев пдбаци, правпснажна пдлука укида и
предмет враћа на ппнпвнп расправљаое дисциплинскпм пргану или се усваја пригпвпр.
Укпликп дисциплински прган не ппступи пп примедбама Управнпг пдбпра Џ.С.С., Управни пдбпр
је пвлащћен да сампсталнп дпнесе пдлуку.
Ванредно ублажавање казне
Члан 87.
На пснпву мплбе кажоенпг, прган кпји је дпнеп кпнашну пдлуку, мпже пслпбпдити пд казне или
казну ублажити укпликп нађе да ппстпје нпве пкплнпсти кпје би утицале на дпнпщеое пвакве
пдлуке, да је изражени деп казне имап пунп васпитнп дејствп на кажоенпга и да је пстварена
сврха кажоаваоа.
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Приликпм пдлушиваоа п усвајаоу или неусвајаоу мплбе за ванреднп ублажаваое казне увек ће
се узети у пбзир мищљеое првпстепенпг пргана.
Мплба за ванреднп ублажаваое казне мпже се ппднети накпн издржане једне пплпвине казне.
Прелазне и заврщне пдредбе
Члан 88.
Дисциплински ппступак заппшет пре ступаоа на снагу пвпг Правилника биће прпведен пп
пдредбама пвпг Правилника, али ће се применити санкција из Правилника важећег у мпменту
изврщеоа прекрщаја, акп је блажи за ппшинитеља.
Члан 89.
У слушају несагласнпсти пдредбе пвпг Правилника са пдредбпм Статута или Закпна п сппрту
примеоиваће се пдредбе Статута пднпснп Закпна п сппрту.
Сви регипнални савези, пбавезни су ускладити свпје дисциплинске правилнике са пвим
Правилникпм у рпку пд 90 дана пд дана усвајаоа.
Члан 90.
Овај Правилник ступа на снагу у рпку пд 8 дана пд дана усвајаоа.

ПРЕДСЕДНИК УО Џ.С.С.

23

