На основу чл. 14. Статута БСС, Управни одбор Боћарског савеза Србије на седници
одржаној 17.8.2016. године донео је:
ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређује се поступак и прописују се дисциплинске казне за чланове
Боћарског савеза Србије (у даљем тексту: Савеза), који поступају супротно одредбама
Статута и осталих нормативних аката Савеза.
Члан 2.
Дисциплинској одговорности, према одредбама овог Правилника, подлежу чланови
Савеза, и то: такмичари, руководиоци и званична лица, судије, клубови, савези.
Члан 3.
Сврха дисциплинског кажњавања је спречавање извршења прекршаја, поправљање
извршилаца прекршаја и васпитно утицање на друге да не врше прекршаје.
Члан 4.
За подстрекавање, помагање и за покушај казниће се као и за сам прекршај, а може се и
блаже казнити.
Члан 5.
Непознавање Статута и других нормативних аката не оправдава извршење прекршаја
II. ДИСЦИПЛИНСКИ ОРГАНИ
Члан 6.
Дисциплински органи Савеза су:
1. Дисциплинска комисја;
2. Управни одбор, као другостепени орган.
Члан 7.
Против одлуке првостепеног дисциплинског органа, у другом степену одлучује Управни
одбор чија одлука је коначна. Против коначне одлуке могу се користити ванредни
правни лекови, предвиђени овим Правилником.
Против одлуке другостепеног органа, као ванредни правни лек, може се поднети захтев
за ванредно преиспитивање донете одлуке, непосредно вишем органу.
III. ДИСЦИПЛИНСКЕ КАЗНЕ
Члан 8.
За утврђене дисциплинске прекршаје могу се изрећи следеће дисциплинске казне:
1. Такмичарима, судијама , спортским радницима и руководиоцима;

Опомена, укор, новчана казна, забрана такмичења одређеног броја званичних утакмица,
забрана суђења одређеног броја званичних утакмица, забрана вршења функција у
одређеном временском периоду и доживотна дисквалификација из боћарског спорта.
2. Организацијама;
Укор, новчана казна, забрана такмичења одређеног броја званичних утакмица, забрана
такмичења у одређеном временском периоду, забрана одигравања утакмица на
одређеном терену, премештање у нижи ранг такмичења, одузимање бодова и
искључење из боћарске организације.
Члан 9.
Дисциплинска казна, забрана такмичења одређеног броја званичних утакмица не може
бити мања од 3 (три) нити већа од 10 (десет).
Дисциплинска казна, забрана вршења функција не може мања од 2 (два) нити већа од 24
месеца, а у најтежим случајевима доживотна дисквалификација.
Дисциплинска казна забране вршења функције аутоматски подразумева и забрану
такмичења за лице које је уједно и такмичар.
Новчана казна не може бити мања од 6.000,00 динара за физичко лице а 10.000,00 динара
за организацију, нити већа од 10.000,00 динара за физичко лице односно 20.000,00
динара за организацију.
Искључење из боћарске организације односи се на искључење из боћарске организације
којој припада дисциплински орган који је изрекоа казну, односно чији је члан кажњен.
Доживотна дисквалификација из боћарског спорта односи се на све функције и
чланство боћарском савезу Србије.
Члан 10.
За дисциплинске прекршаке које учини председник клуба, односно организације, може
се казнити и тај клуб, однсоно организација.
Члан 11.
Новчане казне морају се уплатити у корист и на рачун органа чији дисциплински орган
је изрекао новчану казну.
У колико износ новчане казне не буде уплаћен до одређеног рока за уплату новчане
казне, наступа аутоматска суспензија, учешћа у такмичењу, односно обављања функције.
Члан 12.
Одлука о изреченој казни делује у оквиру организације чији је дисциплински орган
изрекао казну.
IV. ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ
IV-1 ОПШТИ ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ
Члан 13.
1. Неоправдани изостанак са утакмице
Такмичар који неоправдано изостане са утакмице за коју је одређен, казниће се
забраном такмичења до 6 (шест) месеци.
2. Подстрекавање такмичара да напусте терен за такмичење
Такмичар који подстрекава друге такмичаре да напусте терен за такмичење и тиме не
започну или прекину започету утакмицу, или омета регуларно одигравање утакмице,
казниће се забраном такмичења од 3 (три) до 12 (дванаест) месеци такмичења.
Уколико то уради службено лице клуба, судија или друго службено лице, казниће се 2
забраном вршења функције од 6 (шест) до 24 (двадесетчетири) месеца.

3. Изазивање прекида утакмице
Појединац који својим деловањем изазове прекид или спречи наставак привремено
прекинуте утакмице, казниће се забраном такмичења, односно обављања функције, до 2
(две) године.
4. Физички напад на такмичара
Такмичар који физички нападне такмичара противничке или своје екипе пре, у току
или после завршене утакмице, на игралишту или ван њега, казниће се забраном
такмичења до 2 (две) године.
Ако се утврди да је нападач имао намеру да нанесе теже повреде, или их је нанео,
казниће се забраном такмичења од 1 (једне) до 3 (три) године или доживотном
дисквалификацијом из боћарског спорта.
5. Физички напад на гледаоца
Лице које физички нападне гледаоца пре, за време или после утакмице, казниће се
забраном такмичења, односно обављања функције до 2 (две) године.
Ако се утврди да је нападач имао намеру да нанесе теже повреде, или их је нанео,
казниће се забраном такмичења од 1 (једне) до 3 (три) године или доживотном
дисквалификацијом из боћарског спорта.
6. Физички напад на судију или друго службено лице
Лице које физички нападне судију или друго службено лице, казниће се забраном
такмичења, односно обављања функције најмање 6 (шест) месеци до 3 (три) године, или
доживотном дисквалификацијом из боћарског спорта, а клуб из којег је то лице, губи ту
утакмицу службеним резултатом и казниће се новчаном казном.
Ако се утврди да је нападач имао намеру да нанесе теже повреде или их је нанаео,
казниће се забраном такмичења од 1 (једне) до 3 (три) године или доживотном
дисквалификацијом из боћарског спорта.
7. Неспортско понашање
Лице које се непосртски понаша пре, за време и после утакмице, казниће се забраном
такмичења, односно обављања функције, до 1 (једне) године.
8. Вређање службених лица, организација, органа, спортиста, Сспортских
радника и руководиоца.
Лице које директно или индиректно вређа, псује, омаловажава, прети, оговара
неаргументовано доводи у сумљу, напада судију, службено лице, званичне органе клуба
или савеза, спортисте, спортске раднике и руководиоце казниће се забраном
такмичења, суђења, односно обављања функција минимун 1 (једну) годину.
9. Давање нетачних података
Такмичар који наступи под лажним именом, или приликом регистрације да нетачне
податке, односно такмичи се пре стицања права такмичења, или на било који начин
доведе у заблуду клуб или Савез, казниће се забраном такмичења до 1 (једне) године.
За исто учињено дело службено лице ће се казнити забраном обављања функције до 2
(две) године.
9.а Антидопинг контрола и здравствени преглед
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Такмичар који се не одазове антидопинг контроли од стране Антидопинг агенције,

казниће се забраном такмичења на свим такмичењима у земљи и иностранству, у
трајању од најмање 1 (једне) године.
Такмичар који приликом антидопинг контроле позитиван, суспендује се са свих
такмичења најмање 1 (једну) годину, односно према одлуци и прописима Антидопинг
агенције.
Такмичар који неоправдано не приступи обавезном здравственом прегледу, казниће се
забраном такмичења најмање 4 (четири) утакмице и налази се под аутоматском
суспензијом до завршетка обавезног здравственог прегледа.
10. Наступање за други клуб
Такмичар који се без одобрења клуба за који је регистрован такмичи за други клуб,
казниће се забраном такмичења до 1 (једне) године.
11. Такмичење под казном или суспензијом
Лице које се такмичи, односно обавља функцију под казном или суспензијом, казниће се
забраном такмичења, односно обављања функције до 2 (две) године.
12. Изостанак из репрезентације
Такмичар који због неоправданих и неприхваћених разлога изостане са утакмице
репрезентације, или не приступи припремама репрезентације, казниће се забраном
такмичења до 2 (две) године.
13. Неодазивање позиву надлежног органа
Лице које се не одазове позиву надлежног органа, ради давања изјаве, односно
саслушања, или не достави писмену изјаву, казниће се забраном такмичења, односно
обављања функције до 6 (шест) месеци или новчаном казном.
До момента давања изјаве, односно саслушања, ово лице може бити суспендовано.
14. Такмичење у иностранству без одобрења
Такмичар који се такмичио у иностраној екипи, или иностранству, без одобрења свог
клуба, односно надлежне организације, казниће се забраном такмичења до 2 (две)
године, или новчаном казном.
15. Недолично понашање у току боравка у иностранству
Лице које приликом боравка у иностранству својим држањем и понашањем наруши
углед државе или савеза казниће се забраном такмичења, односно обављања функције
најмање 1 (једну) годину, или доживотном дисквалификацијом.
16. Поред наведених казни, дисциплински орган може, као споредну казну,
изрећи и новчану казну
17. Временска казна до 3 (три) месеца забране такмичења или обављања функције,
рачуна се само за период када је календаром такмичења предвиђено званично
клупско, односно појединачно такмичење. Уколико је календаром такмичења
предвиђен период када нема званичних такмичења дужи од 8 (осам) дана, то
време се не рачуна у време трајања казне.
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IV. 2 ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ СУДИЈА
1. Неоправдани изостанак са утакмице
Судија који неоправдано не дође у одређено време, или опште не дође да суди утакмицу
за коју је делегиран да суди, или није најмање 48 сати пре одређеног термина обавестио
надлежног органа за делегирање ради одређивања замене, казниће се забраном суђења
до 1 (једне) године.
Истом казном казниће се и судија који одбије да суди утакмицу за коју је делегиран.
2. Недозвољено суђење
Судија који суди утакмицу чије одигравања није дозвољено, или утакмицу између
клубова који су суспендовани или дисквалификовани од стране надлежног органа,
казниће се забраном суђења до 1 (једне) године.
3. Непрописно одевен судија
Судија који суди утакмицу непрописно одевен, односно без прописаних судијских
реквизита, казниће се забраном суђења до 3 (три) месеца.
Одлуку о прописном одевању судија, и прописаним судисјким реквизитима, доноси
надлежни орган савеза.
4. Неоправдан прекид утакмице
Судија који неоправдано прекине утакмицу, казниће се забраном суђења од 6 (шест)
месеци до 1 (једне) године.
5. Повреда материјалних правила игре
Судија који учини материјалну повреду правила игре, казниће се забраном суђења до 1
(једне) године.
6. Неспортско понашање
Судија који се пре, за време или после утакмице неспортски понаша, казниће се
забраном суђења од 2 (два) месеца до 1 (једне) године.
Исто се односи и на боћарског судију који није званично делегиран, а неспортски се
понаша у гледалишту, чиме руши ауторитет судије.
7. Физички напад
Судија који физички нападне такмичара или друго лице, казниће се забраном суђења до
1 (једне) године.
Ако се утврди да је нападач имао намеру да нанесе теже повреде или их је нанео,
казниће се забраном обављања функције од 1 (једне) до 3 (три) године, или доживотом
дисквалификацијом из боћарског спорта.
8. Неблаговремено подношење извештаја са утакмице
Судија који у одређеном року не поднесе извештај о суђењу утакмице надлежном
органу, или тај извештај не поднесе у прописаној форми, казниће се забраном суђења до
3 (три) месеца.
9. Непрописна наплата судијске таксе
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Судија који наплати непрописну судијску таксу или друге трошкове у вези суђења,

казниће се забраном суђења до 1 (једне) године.
Поред тога, судија је обавезан да врати вишак наплаћених трошкова исплатиоцу, до ког
времена му тече суспензија.
Судија за примање мита, казниће се забраном суђења доживотно.
10. Нетачно подношење извештаја
Судија који не поднесе извештај, или поднесе нетачан извештај о битним чињеницама
на утакмици, казниће се забраном суђења, односно обављања функције до 1 (једне)
године.
11. Преправка извештаја о утакмици
Судија који преправи податке у извештају са утакмице, значајне за оцену те утакмице
или појединаца, казниће забраном суђења, односно вршења функције до 1 (једне)
године.
12. Поред наведених казни, дисциплински орган може прекршиоце казнити и
новчаном казном.
13. Све одредбе за судије односе се и на друго делегирано службено лице на
утакмици.
IV.3. ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА
1. Неизвршавање дужности
Службено лице који не обави дужност за коју је одређен, односно на прописан начин и у
одређеном року, казниће се забраном вршења функције до 2 (две) године.
2. Неспортско понашање
Службео лице који се на игралишту неспортски понаша, казниће се забраном вршења
функције до 1 (једне) године.
3. Подмићивање и наговарање
Лице које поклоном или обећањем наговара друго лице да не изврши своју дужност,
или да учини забрањену радњу, казниће се забраном такмичења, односно обављања
функције до 3 (три) године, или доживотном дисквалификацијом.
Уколико ово лице учини прекршај у име клуба, казниће се и тај клуб.
4. Принуда
Лице које принуди, односно наговори и одреди такмичара да се такмичи под казном
или суспензијом, казниће се забраном обављања функције до 3 (три) године.

5. Повреда дужности функције
Лице именовано или изабрано за обављање одређене функције, или конкретног посла
које:
- злоупотреби службени положај или прекорачи службено овлашћење;
- не обавља своју дужност у року и на начин прописан позитивним прописима;
- својим поступком наноси материјалну и нематеријалну штету организацији;
6
- испољава противпрописани однос према надлежним органима;

-се неоправдано не одазове позиву надлежног органа и не преда дужност коју је обављао,
као и материјално-техничка средства којима је задужен, у прописаном, односно
остављеном року; казниће се забраном обављања функције до 2 (две) године или
доживотном дискавлификацијом.
6. Поред наведених казни, дисциплински орган може прекршиоце казнити и
новчаном казном.
7. Казна забране обављања функције подразумева и казну забране такмичења,
уколико је службено лице и такмичар.
8. Представник клуба или вођа екипе ако не потпише записник или у рубрици
(напомена) не образложи зашто није потписао записник, а у року 24 часа не
достави писмени извештај због чега није потписао записник сносиће последице
предвиђене овим правилником.
V. ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ БОЋАРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 14.
1. Изостанак или одустајање од такмичења
Клуб који неоправдано не наступи или не одреди такмичара на обавезном такмичењу,
казниће се забраном такмичења до 3 (три) месеца.
Клуб који одустане од обавезног клубског такмичења, казниће се забраном такмичења
до 1 (једне) године и премештањем у нижи ранг такмичења.
2. Напуштање или одбијање да се одигра утакмица
Клуб чија екипа, на позив судије, односно службеног лица на утакмици, одбије да
започне утакмицу, односно одбије да заврши започету аутоматски губи ту утакмицу
службеним резултатом, и казниће се: забраном такмичења на прве две званичне
утакмице које, такође, губи службеним резултатом, новчаном казном, као и одузимањем
једног бода.
Уколико је дисциплинском органу поднета пријава од стране надлежног органа у року
од 3 (три) дана, клуб је утоматски суспендован до коначног решења.
3. Неспортско понашање
Клуб чија се екипа неспортски понаша, па због тога дође до инцидента или прекида
утакмице, казниће се забраном такмичења на првој следећој утакмици коју губи
службеним резултатом, новчаном казном, и одузимањем једног бода.
4. Такмичење под казном или суспензијом
Клуб који се такмичи под казном забране такмичења или суспензијом, казниће се
забраном такмичења до 1 (једне) године, и новчаном казном.
5. Неиспуњавање дужности и обавеза
Клуб, односно организација, који не испуњавају своје дужности и обавезе према вишим
органима или организацијама, казниће се новчаном казном, а у тежим случајевима и
забраном такмичења до 6 (шест) месеци.
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6. Лоша организација такмичења
Клуб који је одговоран за организацију такмичења на свом игралишту, а на такмичењу
дође до нереда, физичког напада на званичне органе, такмичаре или публику, казниће
се забраном такмичења на овом игралишту или подручју до 1 (једне) године, и новчаном
казном.
Истом казном казниће се и клуб који откаже прихваћену понуду за организацију
такмичења, односно који неблаговремено откаже организацију такмичења.
Клуб који се казни забраном такмичења на одређеном игралишту, може да се такмичи
на игралишту које је удаљено најмање 50 километра од игралишта које је пријавио за
званично такмичење.
7. Давање нетачних података
Клуб или организација, који надлежном органу да нетачне податке, или их овери,
казниће се новчаном казном.
8. Непридржавање пропозиција такмичења
Клуб који се не придржава пропозиција такмичења према другој екипи, односно клубу,
казниће се новчаном казном.
9. Такмичење нерегистрованог или кажњеног такмичара и службеног лица
Клуб који се такмичи са нерегистрованим такмичарем, неправилно регистрованим
такмичарем, такмичарем који није здравствено прегледан и такмичарем који је одбио
антидопинг контролу, односно био позитиван приликом антидопинг контроле
суспендованим или такмичарем под казном, као и обављања функције кажњеног или
суспендованог службеног лица, казниће се забраном такмичења до најмање 6 (шест)
месеци.
Клуб за који се без одобрења матичног клуба такмичи такмичар регистрован за други
клуб, казниће се новчаном казном.
10. Непридржавање прописа о међународним такмичењима
Клуб или организација који се не придржавају прописа о међународним обавезама
савеза, казниће се новчаном казном или забраном такмичења у земљи и иностранству
до 2 (две) године.
Клуб или организација чији такмичар или функционер својим понашањем у
иностранству нанесе материјалну или нематеријалну штету држави или Савезу, казниће
се забраном такмичења у земљи и иностранству од једне до три године.
11. Договарање резултата утакмице
Клубови који се унапред договоре о резултату међусобне утакмице, казниће се
забраном такмичења најмање 6 (шест) месеци, и поништавањем добијених утакмица у
корист противничког клуба, премештањем у нижи ранг такмичења у следећој
такмичарској години.
12. Противуставна и противзаконита делатност
Клуб или организација која делује против начела Устава или позитивних закона и
прописа, казниће се забраном наступања на свим такмичењима од најмање 1 (једне)
године.
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Члан 15.
Према клубу, организацији, домаћину утакмица који у потпуности не испоштује члан
25. Општег правилника и пропозиција такмичења Боћарског савеза Србије а на основу
пријаве, извештаја судије или комесара за такмичење примениће се казнене одредбе
према члана 8. став 2 овог правилника.
VI. ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК
Члан 16.
Дисциплински поступак се покреће на основу: писане пријаве органа Савеза, на основу
писане пријаве боћарске организације, по службеној дужности дисциплинског органа,
писане изјаве лица које уочи дисциплински прекршај.
Члан 17.
Пријава се подноси надлежном дисциплинском органу који одлучује о покретању
поступка.
Дисциплински орган који није надлежан да решава о прекршају упутиће пријаву
надлежном дисциплинском органу.
Члан 18.
Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана учињеног прекршаја, а најкасније 30
(тридесет) дана од дана сазнања да је прекршај учињен.
Члан 19.
Дисциплински поступак је хитан и мора се покренути у року од осам дана по пријему
пријаве, и о томе обавсетити лице преко клуба, односно органа, из чијег састава је лице,
односно клуб, против којег је покренут дисциплински поступак.
Првостепени дисциплински поступак мора бити завршен у року од 30 дана од дана
подношења пријаве.
Када се ради о дисциплинском прекршају који је битно утицао на ток и исход
првенствене или куп утакмице, одлука мора бити донета пре одигравања наредног кола,
под условом да до одигравања преостаје најмање седам дана.
Уколико у том року дисциплински поступак није завршен, исти се обуставља, а
подносилац пријаве има право жалбе другостепеном органу.
Члан 20.
Сукоб надлежности дисциплинских органа решава дисциплински орган непосредно
више територијалне боћарске организације.
Када се ради о сукобу надлежности између нижег и највишег дисциплинског органа на
територији Савеза, сукоб надлежности решава Управни одбор Савеза.
Члан 21.
У дисциплинском поступку саслушавају се лице против којег је поднета пријава и
сведоци, а прикупљају се и други докази и томе води записник.
Када се дисциплински поступак води против клуба, мора да се саслуша председник или
друга овлашћена лица из клуба и о томе води записник.
Лице против кога је поднета пријава уместо непосредног саслушања, дисциплинском
органу може поднети писану изјаву.
,
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Члан 22.
Када извршилац прекршаја ни после другог позива не дође на саслушање, односно не
достави писану изјаву, донеће се одлука на основу материјала којим располаже
дисциплински орган.
Члан 23.
Лице, односно клуб, против којег је поднета пријава, има право да тражи да се о свом
трошку позове на седницу дисциплинског органа када се одлучује о доношењу одлуке
по пријави
Члан 24.
Када дисциплински орган утврди да нема места покретању или даљем вођењу
дисциплинског поступка, доноси одлуку о обустави поступка и о томе писмено
обавештава подносиоца пријаве.
Против одлуке о обустави поступка подносилац пријаве има право жалбе
другостепеном органу, према одредбама овог Правилника.
VI.1. СУСПЕНЗИЈА
Члан 25.
Суспензија може бити:
a) аутоматска,
b) на основу одлуке дисциплинског органа.
Аутоматска суспензија наступа када такмичар, одлуком судије утакмице, а на основу
Правилника о кажњавању на боћарском такмичењу, буде кажњен или опоменут.
Суспензија на основу писане одлуке дисциплинског органа, траје до 30 (тридесет) дана.
Ако се до тада не донесе одлука, суспензија аутоматски престаје.
Сматраће се да је одлука по пријави против лица, односно клуба, уручена даном
достављања писане одлуке клубу, из чијег је састава лице, односно савезу из чијег је
састава клуб, путем препоручене поште (поштански жиг), е-маила, односно лично уз
потпис примаоца.
Члан 26.
Време проведено под суспензијом урачунава се у казну.
Члан 27.
Клуб који у остављеном року не уплати новчану казну или не испуни утврђену обавезу
према другом клубу или руководству, биће суспендован на основу одлуке
дисциплинског органа.
Суспензија тече од дана постављеног рока за уплату новчане казне или испуњења
обавезе, а аутоматски престаје у часу уплате пуног износа новчане казне или испуњења
обавезе.
Члан 28.
Ако је од стране надлежних државних органа покренут кривични или административноказнени поступак због кривичног дела и тежих прекршаја чланова Савеза, таква особа
може бити суспендована до краја тог поступка, о чему одлуку доноси дисциплински
орган.
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VI. 2. ИЗРИЦАЊЕ КАЗНИ
Члан 29.
У првостепеном поступку одлуку о почињеном прекршају доноси Дисциплинска
комисија.
Ако нађе да је то потребно, с обзиром на тежину учињеног прекршаја, Дисциплинска
комисија може формирати и арбитражно веће на коме ће се одлучивати простом
већином гласова, о казни коју треба изрећи.
Члан 30.
Одлука Дисциплинске комисије мора да садржи: увод, изреку или диспозитив,
образложење, поуку о правном леку.
Увод садржи назив и састав дисциплинског органа, име лица против кога је покренут
поступак, одредбе и назив акта по коме је прекршај учињен, време и место доношења
одлуке.
Изрека или диспозитив садржи податке о учиниоцу прекршаја, опис и врсту прекршаја,
навођење члана правилника, односно прописа на основу којег је донета одлука, врсту и
висину казне, од када казна тече и одлуку о суспензију.
Образложење садржи основ за покретање поступка, анализу спроведених доказа, на
основу којих је утврђено чињенично стање, правно релевантне чињенице које су од
значаја за решавање прекршајне ствари, као и навођење олакшавајућих и отежавајућих
околности приликом изрицања казне.
Поука о правном леку садржи рок у коме се жалба може поднети, коме и на који начин
се подноси.
Члан 31.
Одлуке дисциплинског органа достављају се лично или препорученом поштом, уз
потпис пријема, преко клуба чији је члан кажњен, односно преко савеза чији је клуб
члан, или директно кажњеном лицу, односно клубу.
Примерак одлуке мора се истовремено доставити и подносиоцу дисциплинске пријаве.
У случају одбијања пријема одлуке, сматра се да је достава уредно извршена.
Члан 32.
Против одлуке донете у првом степену може се поднети жалба у року од осам дана по
пријему одлуке.
Жалба се подноси првостепеном дисциплинском органу, који цели предмет са списисма
у року од три дана доставља другостепеном дисциплинском органу.
Жалбу поднету после рока прописаног у ставу 1. овог члана, као и недозвољену или
жалбу од стране неовлашћеног лица, дисциплински орган ће одбацити решењем.
Против таквог решења странка има право жалбе.
Члан 33.
Као време предаје жалбе, сматра се време када је жалба непосредно предата
првостепеном органу, или када је предата на пошти препорученом пошиљком.
Члан 34.
Против одлуке о суспензији може се поднети жалба органу који је суспензију донео, у
року од три дана од дана пријема решења. По жалби одлучује другостепени орган.
Жалба не одлаже извршење решења.
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Члан 35.
Против одлуке првостепеног органа жалбу може поднети: кажњени, подносилац
пријаве, организација чији је члан кажњен.
Изјављена жалба не одлаже извршење казне.
Члан 36.
Решавајући по жалби, другостепени орган може:
- жалбу одбацити, када је иста неблаговремена, недопуштена или изјављена од
стране неовлашћеног лица, уколико је то пропустио првостепени орган;
- жалбу одбити и потврдити првостепену одлуку;
- жалбу уважити, првостепену одлуку укинути и предмет вратити првостепеном
органу на поновни поступак и одлучивање;
- жалбу уважити и првостепену одлуку преиначити.
Ако је жалба уложена само у корист кажњеног, против њега се не може изрећи тежа
казна него што је то учињено од стране првостепеног огана.
Члан 37.
Одлука у другом степену је коначна.
Против коначне одлуке могу се користити ванредни правни лекови, и то: захтев за
заштиту законитости, понављање поступка, ванредно ублажавање казне.
Члан 38.
Захтев за заштиту законитости покреће председник Савеза за све прекршаје из
надлежности Дисциплинске комисије.
Захтев се подноси дисциплинском органу који је донео одлуку о прекршају.
Члан 39.
Понављање поступка може се тражити:
- ако је одлука заснована на основу лажних исказа сведока и фалсификованих
исправа;
- ако постоје нове чињенице и нови докази који би били од утицаја на одлуку, а
који раније нису били познати, а били би битни на другачије решавање
прекршајне ствари;
Предлог за понављање поступка може поднети огран из члана 34. и 37. овог
Правилника.
Предлог се подноси дисциплинском органу који је донео одлуку. Ако тај орган нађе да је
предлог за обнову поступка основан, спровешће се нови поступак и донети нова одлука.
Предлог се подноси у року од 30 дана од дана сазнања за разлоге обнављања, а најкасније
у року од шест месеци од дана доношења коначне одлуке.
Против одлуке о предлогу за обнову поступка подносилац предлога има право жалбе
другостепеном органу у року од осам дана од дана уручења одлуке.
Члан 40.
Ванредно ублажавање казне може се покренути када је кажњено лице или клуб
издржао најмање једну половину казне, а казна јепоправно деловала на кажњеног.
Молба за ванредно ублажавање казне се подноси дисциплинском органу који је изрекао
казну у првом степену, а цели предмет са својим предлогом доставља се на решавање 12
другостепеном органу.

Када другостепени орган нађе да је молба основана, може донети одлуку о смањењу или
ослобађању даљег издржавања казне. Против одлуке овог органа није дозвољена жалба.
Молбу за ванредно ублажавање казне може поднети кажњени појединац или клуб,
односно организација чији је члан.
Новчана казна, као главна или споредна казна, не подлеже ванредном ублажавању,
односно смањењу или ослобађању.
VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 41.
Овим Правилником ставља се ван снаге Дисциплински правилник од 21.02.2009. године.

Члан 42.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

У Београду, 17. 8. 2016. године

ПРЕДСЕДНИК УО
Милан Милеуснић
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