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Д  И  С  Ц  И  П  Л  И  Н  С  К  И      П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА НИШАВА НИШ 
 

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1 
Овим дисциплинским правилником (у даљен тексту Правилник) утврђује се: 

- Услови дисциплинске одговорности 
- Услови за прописивање и примену дисциплинских санкција 
- Систем санкција 
- Дисциплински поступак и поступак извршења санкција 
- Организација и рад дисциплинских органа 

Члан 2 
Нико не може бити одговоран за дисциплински  прекршај, ако пре него што је био 
учињен, није предвиђен овим Правилником, нити му се може изрећи дисциплинка 
санкција ако није прописана. 
Изузетно за прекршај који није предвиђен Правилником учинилац може бити 
кажњен по одредбама предвиђеним за сличне случајеве. 

Члан 3 
На учиниоца дисциплинског  прекршаја примењује се Правилник који је важио у 
време извршења прекршаја. 
Ако је после извршења дисциплинског прекршаја а пре пуноважности одлуке о 
санкцији, Правилник промењен, при одређивању санкција примениће се 
Правилник који је блажи по починиоца. 

Члан 4 
Овај Правилник се примњује на све чланове организације спортских риболоваца 
Нишава Ниш (у даљем тексту ОСР) - такмичаре, тренере, спортске раднике на 
свим нивоима такмичења, као и на чланове органа  управљања.  
Правилник се примењује и односи и на остале чланове ОСР. 
Правилник ће се примењивати за све прекршаје учињене у земљи и иностранству. 

Члан 5 
Санкције предвиђене овим Правилником изричу се за дисциплинске прекршаје 
утврђене Правилником или прописане другим актима или одлукама надлежних 
органа ОСР. 
У односу на учиниоца прекршаја сврха кажњавања по овом правилнику је 
првенствено васпитна, у циљу формирања свестране личности.  
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Циљ примене Правилника је позитивно-мотивационо деловање на укупно 
чланство, као и заштита угледа ОСР. 
 
ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 
 

Члан 6 
Дисциплински прекршај (у даљем тексту „прекршај“) је повреда правила 
понашања односно кршење обавеза које чланство у ОСР предвиђа, а која су 
предвиђена овим Правилником или другим актом, односно одлуком надлежног 
органа ОСР. 

Члан 7 
Прекршај може бити извршен чињењем или нечињењем, односно пропуштањем 
извршења радње која би спречила извршење прекршаја. 

Члан 8 
Прекршаји учињени из нехата нису ослобеђени од одговорности, у складу са овим 
Правилником, с тим што ће њихова квалификација бити блажа од прекршаја 
учињених са умишљајем. 

Члан 9 
Прекршајем се неће сматрати радња која је учињена у нужној одбрани.  
Под нужном одбраном подразумева се поступање које је неопходно да би се 
спречила истовремена против-правна радња односно против-правни напад трећег 
лица или више њих. 
Уколико је прекршај учињен у крајњој нужди, учинилац се неће сматрати 
одговорним. 
Под прекршајем у крајњој нужди се подразумева прекршајна радња до које је 
дошло у намери учиниоца да од себе или других, отклони истовремену нескривену 
опасност која се на други начин није могла отклонити и ако су последице тако 
учињеног прекршаја мање од последица које би имало непоступоање учиниоца. 

Члан 10 
Прекршај учињен у стању неурачунљивости се неће санкционисати. 
Неурачунљивост се констатује ако учинилац није могао схватити значај 
прекршајне радње услед душевне болести, поремећености или заосталог 
душевног развоја. 
Прекршај учињен у стању алкохолисаности или дејства омамљујућих средстава, 
не може бити квалификован као прекршај у стању неурачунљивости. 

Члан 11 
Неће се сматрати одговорним учинилац који је у време извршења прекршаја био у 
стварној заблуди. 
Под стварном заблудом подразумева се прекршајна ситуација у којој је учиниилац 
сматрао да постоје околности према којима би, да су стварно постојале његова 
радња била дозвољена 

Члан 12 
Непознавање прописа којим је прекршај предвиђен не искључује одговорност, али 
се може третирати као олакшавајућа околност при одређивању санкције, уколико 
је непознавање последица оправданих разлога. 



Члан 13 
Уколико је  прекршај учињен под очигледним утицајем претње, силе или принуде, 
учинилац се неће сматрати одговорним. 

Члан 14 
Нико не може бити кажњен више пута за исти прекршај. 

Члан 15 
Члану ОСР који је у кривичном или прекршајном поступку кажњен казном затовра, 
за време извршења кривичне санкције чланство у ОСР мирује. 

Члан 16 
По овом Правилнику могу се изрећи санкције и за покушај прекршаја. 
Члан ОСР који са умишљајем подстрекава другога или помогне другоме да учини 
прекршај, казниће се као да га је и сам извршио. 

Члан 17 
Ако више чланова учествује у извршењу прекршаја, свако од њих ће се казнити 
појединачно за учињени прекршај 
 
ДИСЦИПЛИНСКЕ САКНЦИЈЕ 
 

Члан 18  
Дисциплинске санкције које се могу изрећи по овом Правилнику су: 

- Опомена 
- Укор 
- Новчана казна 
- Забрана наступа односно вршења функције 
- Суспензија 
- Искључење из ОСР на одређени рок 
- Трајно искључење из ОСР 

Члан 19 
Опомена се може изрећи за прекршаје мањег заначаја који нису изазвали штетне 
последице, ако су учињене под олакшавајућим околностима.  
Опоменом ће се санкционисати: 

- Непристојно понашање такмичара,тренера или члана ОСР које није узроковало 
последицу по ОСР, нити је утицало на одвијање активности ( такмичења,тренинга, 
састанка и других активности из делокруга рада ОСР) у току којег је то таквог 
понашања дошло 

- Непоштовање налога добијених од тренера или надлежног спортског радника 
- Неодазивање и неоправдани недолазак  члана органа ОСР позивима на састанак 
- Непоштовање утврђених клупских правила у односу на коришћење спортске 

опреме и других материјалних средстава ОСР. 
Опомена изречена у овом случају праћена је обавезом рефундације тако настале 
штете 

- Блажи облик вређања или клеветања чланова ОСР 
Члан 20 

Казна укора се изриче починиоцу који је учинио прекршај мањег значаја, чије су 
последице незнатног обима, а прекршај учињен под олакшавајућим околностима. 



Укором ће се казнити починиоц прекршаја коме је, за исти или сличан прекршај, 
већ изречена казна опомену у претходне 3 године. 
Укором ће се санкционисати вређање, клеветање или омаловажавање ОСР или 
његових органа.  

Члан 21 
Забрана наступа односно вршења функције се изриче за  прекршаје учињене у 
вези такмичења и укупних релација према надлежном савезу и другим спортско-
риболовачким  организацијама, као и у осталим случајевима када је прекршај 
већег значаја и има теже последице. 
Забрана наступа односи се на такмичаре,тренере и спортске раднике, а забрана 
вршења функције на лица која врше одређене функције у ОСР и чланови су 
органа управљања или надзора. 
Забрана наступа тј.вршења функције изриче се на одређени временски рок 
( најмање 15 дана а најдуже 2 године).  
Такмичари, тренери или спортски радници могу бити кажњени и на прецизирани 
број наступа (најмање један, а највише 10). 

Члан 22 
Забрана наступа односно вршења функције до три месеца изрећи ће се: 

- За неспортско понашање члана ОСР, под којим се подразумева псовање, 
непристојни гестови изазивање и учествовање у свађи, приговарање и пркошење 
налозима службених лица, изазаивање и провоцирање такмичара свог или 
противничког тима, службених лица или гледалаца, непристојно понашање члана 
ОСР у функцији посматрача спортске приредбе, као и друге радње које могу 
штетити угледу ОСР. 
Поред казне забране наступа или вршења функције, у изууезтно тешким 
случајевима неспортског понашања , или у случају поврата, може се изрећи и 
казна искључења из ОСР на рок до једне године. 

- За учестало кашњење такмичара или тренера на тренинг 
- Такмичару који је одстрачен са тренинга због неизвршавања налога тренера или 

било ког другог начина ремећења тренинга 
- Вређање службеног лица  
- За учествовање у инциденту 
- Тренеру односно лицу које врши одређену функцију или је члан органа 

управљања у ОСР за неподношење пријаве за прекршај за који има сазнање, 
уколико је сходно овом Правилнику био у обавези да га пријави 

Члан 23  
Забрана наступа или вршења функције до шест месеци изрећи ће се у следећим 
случајевима: 

- Условљавање наступа на такмичењу или вршење функције финансијским и 
другим материјалним условима који нису претходно уговором утврђени, 

- Вређање,омаловажавање или клеветање члана ОСР, уколико је за исти или 
сличан прекршај учинилац већ кажњен опоменом 

- Неоправдани изостанак тренера или такмичара са припрема,тренинга или 
такмичења 

 



Члан 24 
Забрана наступа, односно вршење функције у трајању до једне године изрећи ће 
се: 

- Такмичару, тренеру или спортском раднику који наговори такмичаре да, из било 
ког разлога напусте тренинг или такмичење, или да ометају нормалан ток тренинга 
или такмичења 

- Члану ОСР који вређа,омаловажава или клевеће ОСР или органе ОСР, уколико је 
за исти или сличан прекршај већ кажњен укором 

- Неоправдани изостанак такмичара или тренера са тренинга или такмичења у 
више наврата или у дужем временском периоду 

- Учиниоцу грубог или намерног кршења правила на такмичењима 
- Ако такмичар или тренер изазову прекид такмичења или тренинга или спречавају 

наставак такмичења односно тренинга 
- Ако члан ОСР физички нападне такмичара или тренера противничке екипе или 

службено лице. Уколико је приликом напада изазвана тежа телесна повреда, или 
се утврди да је починилац такву имао намеру да нанесе нападнутом, казна не 
може бити краћа од 6 месеци забране наступа. У овом случају прекршилац се 
може казнити и искључењем из ОСР 

- Ако такмичар,тренер или друго овлашћено лице ОСР на спортским приредбама, 
наступима и сл. својим понашањем, неспортским поступком, незаконитом радњом 
или на други начин грубо наруши углед ОСР 

- Спортском раднику или лицу које врши функцију у органима управљања ОСР које 
се на такмичењу, или ван њега неспортски и некултурно понаша према 
такмичарима,тренерима, судијама, спортским радницима или гледаоцима, као и 
према другим лицима приликом активности у организацији ОСР. 

- Члану ОСР који поклонима или обећањима наговара или покушава наговарати 
такмичаре,тренере или друге спортске раднике да учине оно што није допуштено 
или да не изврше своју обавезу 

- Тренеру или члану органа управљања ОСР који присили такмичара да наступи 
ако је под казном, суспензијом или без лекарског прегледа 

- Члану ОСР који без рационалног разлога не спроведе одлуку, закључак или налог 
Спортског Форума ОСР односно надлежног органа ОСР 

Члан 25 
Казном забране наступа,односно вршења дужности у органима управљања у 
трајању од једне до две године казниће се: 

- Члан ОСР који је физички напао другог члана ОСР 
- Такмичар који се у намери да противничкој екипи или такмичару омогући повољан 

исход такмичења не залаже својим максималним знањем и могућностима 
- Такмичар или одговорно лице ОСР који се унапред договара о исходу такмичења 
- Такмичар, треенер или одговорно лице ОСР које приликом такмичења у 

иностранству, неспортским понашањем или на било који други начин наруши 
углед наше државе 
У изузетно тешким случајевима ст.1. т.1. овог члана починилац ће се казнити 
искључењем из ОСР 

 



Члан 26 
У случајевима новчаног кажњавања ОСР од стране надлежне спортске 
институције, одговорно лице у ОСР због чијег пропуста или радње је дошло до 
кажњавања, је дужно да рефундира трошкове казне. 
Уколико је више чланова ОСР узроковало новчану казну према ОСР, рефундацију 
ће извршити солидарно у пропорцији коју одреди дисциплинска комисија 

Члан 27 
Чланови ОСР као чланови органа Савеза Спортских Риболоваца  Србије ( у 
даљем тексту ССРС)  или органа ОСР одговарају по овом Правилнику за сваку 
повреду која проистиче из Статута и важећих прописа ССРС, као и Статута и 
важећих прописа ОСР у односу на функције које су им поверене. 
Непоштовање ове одредбе казниће се забраном вршења функције у трајању до 
две године. 

Члан 28 
За покушај или помагање у прекршају за који је предвиђена санкција забране 
наступа односно вршења одређене функције такође се може изрећи санкција 
забране, са краћим трајањем. 

Члан 29 
За време трајања забране прекршиоцу се укидају све евентуалне материјалне и 
финансијске принадлежности у ОСР уколико их има. 

Члан 30 
Новчана казна се изриче за учињене прекршаје који су већег значаја или са 
штетним последицама већег обима. 

Члан 31 
Новчаном казном се може казнити само учинилац прекршаја који по основу 
ангажовања у ОСР има право на одређену финансијску надокнаду или 
рефундацију трошкова такмичења. 

Члан 32 
Новчана казна се може изрећи и као главна и као пратећа санкција. 

Члан 33 
У одлуци о новчаној казни, Дисциплниска комисија ће одредити висину, рок и 
динамику плаћања казне. 
Уколико казна није плаћена у року, може се допунити или заменити другом 
дисциплинском санкцијом која, по својој природи,мора бити тежа од иницијално 
изречене новчане санкције. 
Ако кажњени учинилац не уплати новчану казну, казна може бити наплаћена 
обуставом од давања или нерефундирањем трошкова такмичења у наведеном 
износу а која му припадају по одлуци Спортског Форума или уговора склопљеним 
са ОСР. 

Члан 34 
Новчаном казном ће се казнити тренер односно функционер који није поднео 
дисциплинску пријаву за прекршај о којем је имао сазнање, иако је сходно овом 
Правилнику био обавезан да то учини. 

 
 



Члан 35 
Приходи остварени од наплате новчаних казни имају третман ванредних прихода 
ОСР. 

Члан 36 
Мера суспензије одређује се као привремена санкција до утврђивања друге 
дисциплинске мере или до константовања престанка околности због којих је 
суспензија активирана. 
Одлуку о суспензији доноси Дисциплинска комисија у следећим случајевима: 

- Добијања црвеног картона на такмичењу због грубог неспортског понашања, 
поступка или намерног пропуста 

- Добијања црвеног картона или покретања поступка пред ССРС за тренера или 
другог спортског радника због неспортског понашања или поступка 

- Одстрањење такмичара са тренинга због непримереног односа према тренерима 
и такмичара како своје тако и противничких екипа, неизвршавања добијених 
налога, недисциплинованог или неспортског понашања 

- Прелазак такмичара или теренера у други „клуб“ без знања или сагласности ОСР, 
где се под преласком подразумева ангажовање у такмичарској односно тренинг 
форми за рачун другог „клуба“ 

- Ненајављени или неоправдани изостанак са такмичења 
- Ненајављени или неоправдани изостанак са два узастопна тренинга или три 

тренинга у току такмичарске сезоне 
- Када постоји основана претпоставка да би недоношење одлуке о суспензији могло 

проузроковати увећану штету  у односу на штету изазавану прекршајем 
Члан 37 

Суспензија траје 30 дана, уз могућност продужења до годину дана уколико, из 
ваљаних разлога у међувремену није могао бити решен дисциплински предмет и 
донета одговарајућа одлука. 

Члан 38 
Суспензију може укинути Управни Одбор ОСР или Дисциплинска комисија, 
уколико установи да аутоматска суспензија није била оправдана. 

 
 

Члан 39 
Уколико коначна санкција подразумева забрану наступа, период суспензије се 
урачунава у казну. 

Члан 40 
За време трајања суспензије искључено је право наступа за ОСР или 
репрезентовања ОСР по било ком основу а чланска права и права из уговора 
мирују. 

Чалн 41 
Казна искључења из ОСР на одређени рок се изриче у случајевима најтежих 
прекршаја учињених уз нарочиту безобзирност или уз тешке последице 
Рок на који се изриче ова казна је од једне до три године од пуноважности казне. 

 
 



Члан 42 
Обавезном казном искључења из ОСР на одређени рок казниће се члан ОСР који 
употребљава или наводи друго лице на употребу алкохола, дроге и других 
средстава која у себи садрже забрањене супстанце, а у циљу допинговања. 
Такмичар је дужан да пре почетка такмичења обавести тренера или вођу екипе, и 
надлежног судију, уколико се у лековима које пије као редовну терапију налазе 
неке од забрањених супстанци. Уколико не обаести никог сматраће се да је 
починио прекршај из става 1 овог члана. 
Такмичари ОСР су дужни да на захтев надлежног органа омогуће допинг контролу. 
Такмичар који се намерно супротстави, не прихвати допинг контролу третираће се 
као да је резултат контроле позитиван. 

Члан 43 
Одлука о трајном искључењу из ОСР ће се донети у случајевима изузетно тешких 
прекршаја, са трајним штетним последицама, посебно у случајевима вишеструког 
поврата, ако је даље остајање извршиоца у ОСР штетно за углед ОСР и развој 
спортског риболова и остварења циљева и рада ОСР. 

Члан 44 
Трајним искључењем из ОСР обавезно ће се казнити лице које је учинило поврат у 
случају употребе допинг средстава. 

Члан 45 
Поред прекршаја предвиђених у овом Правилнику, прекршајем ће се сматрати и 
сви поступци које, појединачним одлукама као такве квалификује Управни Одбор 
ОСР, након ступања Правилника на снагу. 

Члан 46 
Уколико је члан ОСР у радном односу са ОСР, поред примене овог Правилника, за 
учињени прекршај изрећи ће му се дисциплинске мере у складу са законском 
регулативом која третира радне односе. 

Члан 47 
У случајевима новчаног кажњавања ОСР од стране надлежне спортске 
институције, одговорно лице у ОСР услед чијег пропуста је дошло до кажњавања, 
је дужно да рефундира трошкове казне, без обзира да ли остварује приходе у ОСР 
или не. 
Уколико је више чланова ОСР узроковало новчану казну ОСР, рефундацију ће 
извршити солидарно,односно у пропозицији коју утврди Дисциплинска комисија. 
КВАЛИФИКАЦИЈА ОКОЛНОСТИ 

Члан 48 
При одмеравању казне, дисциплински орган ће узети у обзир околности под којима 
је прекршај учињен,тежину и последице прекршаја, степен одговорности учиниоца, 
личне прилике, држање учиниоца после учињеног прекршаја и у току 
дисциплинског поступка, евентуални поврат и слично. 
При изрицању новчане казне, у обзир ће се узети и имовно стање учиниоца. 

 
 
 
 



Члан 49 
У случајевима када се утврди да прекршајем нису изазване неотклоњиве 
последице, а постоје олакшавајуће околности које указују да се и блажом казном, 
може постићи сврха кажњавања, прописана казна може се ублажити тако што ће 
се применити казна нижа од минимално предвиђене за тај прекршај. 
Претходни став се не може применити када је учинилац већ кажњаван за исти или 
сличан прекршај. 

Члан 50 
Као олакшавајућа околност третираће се евентуално примерено понашање 
учиниоца пре прекршаја, признање и степен кајања за учињени прекршај. 
Олакшавајућом околношћу сматраће се и кооперативно понашање учиниоца у 
току дисциплинског поступка. 

Члан 51 
Малолетство починиоца ће се третирати као олакшавајућа околност. 
У случају прекршаја учињеног од стране малолетног члана ОСР, дисциплински 
орган покреће поступак и против члана ОСР који је у моменту прекршаја био 
надлежан за надзор над малолетником. 

Члан 52 
Уколико је учинилац, са једном или више радњи, учинио више прекршаја по којима 
је донето решење о санкцији, а поступак је у надлежности истог органа, претходно 
ће се утврдити дисциплинска санкција за сваки појединачни прекршај, а затим ће 
се изрећи јединствена санкција. 
 
ИЗРИЦАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКИХ САНКЦИЈА ПОД УСЛОВОМ 
 

Члан 53 
Извршиоцу дисциплинског прекршаја се може, у оправданим случајевима 
условити дисциплинска санкција, тако што ће се за учињени прекршај утврдити 
санкција, и истовремено одредити да се она неће извршити уколико учинилац, за 
време које не може бити краће од три ни дуже од 12 месеци, не учини нови 
прекршај. 
По истеку  „услова“, учинилац се не сматра кажњеним за тај прекршај. 

Члан 54 
Уколико у периоду важења „услова“, учинилац направи нови прекршај, 
дисциплински орган ће новом одлуком, изрећи јединствену санкцију и за 
претходни и за нови прекршај,тако што ће условљену дисциплинску санкцију 
сматрати утврђеном. 
 
ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК 
 

Члан 55 
Дисциплински поступак покреће се пријавом или по службеној дужности. 
Пријаву може поднети сваки члан ОСР. 
Поступак по службеној дужности покреће Дисциплинска комисија, када на било 
који начин дође до сазнања да је прекршај учињен. 



Члан 56 
Члан ОСР, а посебно тренери и функционери ОСР, дужни су да поднесу 
дисциплинску пријаву за прекршај о коме имају сазнање. 
У смислу претходног става под појмом „Функционери“ подразумевају се 
председник ОСР, потпредседник и чланови Управног одбора ОСР, председник и 
чланови надзорног одбора ОСР, председник и чланови Спортског Форума ОСР. 
Уколико тренер односно функционер, без оправданог разлога избегне да поднесе 
пријаву за дисциплински прекршај са којим је био упознат, такав поступак ће се 
третирати као прикривање прекршаја са елементима саучесништва, те сходно 
томе, Дисциплинска комисија покренути одговарајући поступак за 
непријављивање прекршаја. 

Члан 57 
Дисциплински поступак подразумева анализу пријаве и утврђивање истине и свих 
релевантних околности и чињеница у вези пријављеног догађаја. 

Члан 58 
Дисциплинска пријава се подноси писмено и садржи: 

- Име и презиме и својство члана ОСР подносиоца 
- Адресу подносиоца 
- Назив органа коме се пријава подноси 
- Основне податке о пријављеном 
- Чињенични опис радње и догађаја коју подносилац пријаве сматра дисциплинским 

прекршајем, време и место извршења, као и друге чињенице и битне околности за 
што прецизније одређивање постојања дисциплинског прекршаја 

- Предлог доказа 
- Датум подношења пријаве и својеручни потпис подносиоца 

Дисциплинска пријава се подноси у два примерка преко писарнице (архиве) ОСР 
или поштанском доставом и мора бити заведена у деловодну књигу. 

Члан 59 
Дисциплинска комисија цени основаност пријаве у року од 15 дана од пријема,и 
одлучује о даљем поступку. 
Уколико комисија процени да пријава није основана или да не постоје други 
процесни услови, одбациће пријаву доношењем решења о одбачају. 
У случају из претходног става дисциплински поступак неће бити покренут. 
О оваквој одлуци, Комисија ће писмено обавестити подносиоца пријаве у року од 
30 дана од дана подношења пријаве. 

Члан 60 
Уколико процени да је пријава основана и да постоје процесне претпоставке, 
Дисциплинска комисија, доноси одлуку о покретању дисциплинског поступка, у 
року од 15 дана по подношењу пријаве. 
О покретању поступка Комисија ће обавестити пријављеног као и подносиоца 
пријаве. 
У случају из претходног става Комисија ће од пријављеног затражити изјаву у вези 
пријављеног догађаја коју је дужан да достави у року од 5 радних дана, и 
доставити му примерак пријаве. 

 



Члан 61 
Комисија може по свом нахоћењу проценити да је поред писмене изјаве, потребно 
да обави разговор са пријављеним у било којој фази поступка. 
Комисија може одлучити да у циљу ефикасности поступка закаже расправу по 
предметној пријави. 
Расправи ће, зависно од опредељења комисије присуствовати пријављени, 
подносилац пријаве,сведоци и друга лица чије присуство може користити 
утврђивању чињеница о догађају. 
Изостанак било ког од позваног учесника расправе, неће се сматрати процесном 
сметњом да се она одржи. 

Члан 62 
По прибављању писмене одбране или обављања разговора са пријављеним и 
другим позваним лицима,извођењу свих доказа, Дисциплинска комисија доноси 
решење о дисциплинском прекршају. 
Решење садржи одлуку Комисије о одговорности пријављеног за прекршај 
дефинисан пријавом. Уколико Комисија константује да је пријављени одговоран, 
одредиће и санкцију сагласно овом Правилнику.  
Уколико Комисија закључи да не постоји одговорност пријављеног, дисциплински 
поступак се сматра обустављеним о чему се доноси Закључак. 
Решење или Закључак се достављају и пријављеном и пријавиоцу писменим 
путем у року од 15 дана од доношења. 

Члан 63 
Против одлуке садржане у Решењу  или Закључку Комисије као првостепеног 
органа, може се поднети жалба Управном одбору ОСР који је у смислу овог 
Правилника, другостепени дисциплински орган. 
Рок за подношење жалбе је 8 дана од пријема Решења или Закључка. 
Жалбу могу поднети и подносилац пријаве и пријављени. 
Жалба се доставља писменим путем преко писарнице или поштанском доставом и 
мора бити заведена у деловодној књизи. 
Жалба која није благовремено достављена се не узима у обзир нити одлаже 
извршење Решења или Закључка. 

Члан 64 
По пријему жалбе иста ће се у року од 8 дана доставити Управном одбору ОСР 
као другостепеном органу. 

Члан 65 
Поступајући по жалби,другостепени орган може: 

- Уколико није поднета у предвиђеном року, решењем одбацити 
- Одбацити жалбу као неосновану и потврдити првостепено Решење 
- Усвојити жалбу, а првостепено решење укинути и вратитти првостепеном органу 

на поновно одлучивање 
- Усвојити жалбу и преиначити решење првостепеног органа 

Члан 66 
Одлуку по жалби Управни одбор ОСР ће донети у форми решења. Решење се, 
заједно са списима предмета враћа првостепенеом органу  који ће га доставити 
пријављеном и подносиоцу пријаве 



Члан 67 
На одлуку другостепеног органа странке немају право жалбе. 
Уколико је решењем другостепеног органа жалба прихваћена, а предмет враћен 
на првостепено одлучивање, првостепени орган ће у року од 15 дана донети нову 
одлуку, ценећи разлоге због којих је другостепени орган донео такву одлуку. 
Поступак по таквом решењу као и право жалбе је идентично као у случају 
доношења иницијалне одлуке у првом степену. 

Члан 68 
У случају да на Решење донето од стране Дисциплинске комисије након одлуке 
Управног одбора о укидању првостепеног решења и враћања на поновно 
одлучивање, уследи жалба другостепеном органу, он може Решењем: 

- Одбацити је као неосновану 
- Усвојити жалбу и преиначити одлуку Дисциплинске комисије 

Управни одбор нема право да по други пут прихвати жалбу и врати је 
првостепеном органу на поновно одлучивање. 

Члан 69 
Истеком рока за жалбу или коначном одлуком другостепеног органа, решење о 
прекршају постаје правоснажно, односно извршно.Такво решење ће се учинити 
јавним истицањем на огласној табли ОСР у трајању од 15 дана. 

Члан 70 
Дисциплински прекршај се сматра застарелим уколико у року од 12 месеци од 
прекршаја није започео дисциплински поступак или уколико у року од 24 месеца 
од извршења прекршаја није донешена правоснажна одлука или дисциплинска 
мера. 
 
ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА 

Члан 71 
Дисциплинску комисију чине председник и још два члана. 
Сви чланови дисциплинске комисије морају имати најмање виши степен 
образовања. Председник Дисциплинске комисије мора бити правне струке. 
Дисциплинска комисија може заседати и радити уколико је присутан председник и 
један члан, са обавезом извештавања и упознавања са предметом одсутног члана. 
Одлуке,Решења и Закључке Дисциплинска комисија доноси у пуном сазиву 
већином гласова.  

Члан 72 
Чланове и председника Дисциплинске комисије одређује Управни одбор ОСР са 
мандатом на 4 године, из редова чланства ОСР имајући у виду да се ради о 
дугогодишњим члановима, који уживају углед и поштовање свих чланова и 
спортске јавности. Не могу бити изабрана лица против којих је утврђена 
дисциплинска одговорност одлукама органа ОСР, ССРС или Спортског савеза 
Србије. 
Чланови и председник Дисциплинске комисије могу бити чланови органа 
управљања или надзора ОСР, с тим када Управни одбор одлучује као 
другостепени орган уколико је члан комисије или њен председник и члан управног 
одбора, исти нема право гласа. 



ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 73 

Дисциплински поступци који су започети пре ступања на снагу овог Правилника и 
за које није донето правоснажно решење, наставиће се по овом Правилнику. 

Члан 74 
Овај Правилник доноси и утврђује Управни одбор ОСР 

Члан 75 
Захтев за измену и допуну Правилника могу поднети такмичари, Спортски форум и 
Скупштина ОСР. 

Члан 76 
Правилник као и сва правоснажна Решења,Одлуке и Закључци у складу са 
Правилником објављују се на огласној табли ОСР. 
Сваки члан ОСР може добити на увид Правилник у штампаној форми, а на захтев 
може му бити прослеђен у електронској форми. 

Члан 77 
Аутентично тумачење Правилника даје Управни одбор ОСР. 

Члан 78 
Правилник ступа на снагу даном доношења и усвајања од стране Управног одбора 
ОСР. 
                                                                                   ОСР НИШАВА НИШ 

                                                                               Председник  
                                                                          Александар Митић                                                                                                                           
 
 
  
 
 


