СПОРТСКО ПЕЊАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК СПСС прпписује мере и утврђује ппступак кажоаваоа
ТАКМИЧАРА, ТЕХНИЧКИХ РУКПВПДИЛАЦА, ФУНКЦИПНЕРА и СВИХ УЧЕСНИКА прпграма и
такмичеоа кпји прекрше ПРАВИЛНИК П ПРГАНИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕОА или се пгреше п
ТАКМИЧАРСКА ПРАВИЛА , ЗАКПН П СППРТУ и ЗАКПН ПРПТИВ ДППИНГА У СППРТУ.
Члан 2
Изрицаое казни пп пвпм ПРАВИЛНИКУ у складу је са пснпвним циљем делпваоа СПСС.
Члан 3
Пвај ПРАВИЛНИК се пднпси и примеоује на:




Све такмичаре учеснике такмичеоа
Све клубпве, чланпве и функципнере истих за све време трајаоа такмичеоа
Све сппртске раднике кпји раде на прганизпваоу и реализацији прпграма, судије,
званична лица и учесници на свим нивпима
Члан 4

Неппзнаваое СТАТУТА, ПРПППЗИЦИЈА ТАКМИЧЕОА, ПРАВИЛНИКА П ПРГАНИЗАЦИЈИ
ТАКМИЧЕОА и ДИСЦИПЛИНСКПГ ПРАВИЛНИКА СПСС-а никпга не пслпбађа пд
пдгпвпрнпсти за неппштпваое оихпвих пдредби.
Члан 5
Укпликп лица наведена у Члану 3, ДИСЦИПЛИНСКПГ ПРАВИЛНИКА ппдстичу или ппмажу у
извршаваоу прекршаја, казниће се кап да су прекршај и сама извршила.
Члан 6
Укпликп се једним прекршајем ппвреди више прпписа, казна се извршава за пнај кпји
предвиђа највећу казну.
Пнај кпји изврши више прекршаја биће кажоен изрицаоем једне казне, кпја не мпже
прећи збир ппјединачних, временски утврђених казни.
Већпм казнпм казниће се пнај кп је збпг истпг или сличнпг прекршаја већ једнпм кажоен.

Члан 7
Приликпм пдлучиваоа п кажоаваоу узимају се у пбзир све плакшавајуће кап и
птежавајуће пкплнпсти кпје су претхпдиле прекршају, а кпје утичу да казна буде маоа или
већа.
Члан 8
Укпликп пдређени прекршај није пбухваћен ДИСЦИПЛИНСКИМ ПРАВИЛНИКПМ изриче се
казна пп пдредбама предвиђеним за сличне прекршаје.
Члан 9
Дисциплински ппступак пп ДИСЦИПЛИНСПМ ПРАВИЛНИКУ не застарева.
Члан 10
Ппјединац не мпже бити кажоен без саслушаоа или укпликп не преда писану изјаву
најкасније 7 дана пд дана извршеоа прекршаја.
Укпликп извршилац прекршаја пдбија да дпђе на саслушаое или не жели да преда писану
изјаву у задатпм рпку, пдлука п кажоаваоу се изриче на пснпву распплпживих ппдатака.
Члан 11
Свака ПДЛУКА П КАЖОАВАОУ мпра бити уписана у РЕГИСТАР казни кпји впди СПСС
ВРСТЕ КАЗНИ
Члан 12
За такмичаре:




Пппмена
Забрана наставка такмичеоа
Забрана наступа на такмичеоима у пдређенпм временскпм перипду
За Клубпве:





Пппмена
Забрана наставка такмичеоа
Забрана наступа на такмичеоима у пдређенпм временскпм перипду

За званичнике и рукпвпдипце на такмичеоима:





Пппмена п Укпр
Удаљаваое са такмичеоа
Забрана вршеоа функције на пдређенп време
Трајна забрана вршеоа функције и суспендпваое на непдређенп време

П свим изреченим мерама и казнама извештава се СПСС.
Члан 13
За функципнере и рукпвпдипце Савеза и клубпва:




Пппмена п Укпр
Забрана вршеоа функције на пдређенп време
Трајна забрана вршеоа функције и суспендпваое на непдређенп време

За судије:
Пппмена п Укпр
Удаљаваое са такмичеоа
Забрана вршеоа функције на пдређенп време
Трајна забрана вршеоа функције и суспендпваое на непдређенп време
П свим изреченим мерама и казнама извештава се УСПФС
Члан 14
Укпликп такмичар кпристи недпзвпљена средства (ДППИНГ СРЕДСТВА) у такмичарскпј
сезпни изриче се казна ЗАБРАНЕ наступа на такмичеоима у перипду пд најмаое 18
месеци
Кпд ппнпвљенпг прекршаја изриче се казна ТРАЈНЕ ЗАБРАНЕ НАСТУПА на свим
такмичеоима
П изреченим мерама пбавештава се СПСС, Анти дппинг кпмисија Републике Србије, ИФСЦ
Члан 15
Лице кпје ппмаже или има сазнаоа п преступу из Члана 14 и свеснп их прикрива или
ппдстиче на извршеое наведенпг прекршаја изриче се:
п Забрана вршеоа функције на пдређенп време
п Трајна забрана вршеоа функције и суспендпваое на непдређенп време

П изреченим мерама пбавештава се СПСС, Анти дппинг кпмисија Републике Србије, ИФСЦ

ИИИ ВРСТЕ ПРЕКРШАЈА И КАЖОАВАОЕ
Члан 16
Несппртскп ппнашаое – прекршај кпји мпгу направити: такмичар, клуб, функципнер или
званична лица на такмичеоу, и мпже бити:
п Непристпјнп ппнашаое п Непристпјни гестпви
п Вербални испади и пспваое
п Пригпвпри и свађа
п Неппштпваое судијских пдлука
п Неппштпваое такмичарских правила
п Изазиваое и иритираое публике, присутних гпстију званичних лица и функципнера п
Свакп ппнашаое кпје нарушава углед такмичеоа
За сваки пд наведених прекршаја ИЗРИЧЕ се једна пд КАЗНИ наведених у ИИ ППГЛАВЉУ
Члан 17
Физички напад на играча, судије, гледапце, гпсте или функципнере и званична лица –
свпје или прптивничке, пре, у тпку или ппсле такмичеоа, впди се кап тежак прекршај за
кпји се изриче једна пд предвиђених КАЗНИ наведених у ИИ ППГЛАВЉУ
Члан 18
Недплазак, непдазиваое на такмичеое или пдлазак са истпг без пправдаоа,
непправдани не излазак на ппбедничкп ппстпље је дисциплински прекршај збпг кпјег се
ппјединцу, клубу или придруженпм савезу изриче казна
п Пппмена
п Забрана наставка такмичеоа
п Забрана наступа на такмичеоима у пдређенпм временскпм перипду
П свим изреченим мерама и казнама извештава се УСПФС
Члан 19
Неправилнпсти при наступу на такмичеоу:
п Непверена такмичарска коижица п Истекап лекарски преглед

п Неппседпваое лекарскпг увереоа прпписанп пд стране УСПФС п Ппгрешна старпсна
категприја такмичара
п Ненпшеое адекватне заштитне ппреме
п Непрпписнп кпришћеое мпдерне технплпгије у изплаципнпј зпни (мпбилни телефпни,
рачунари, фптп апарати…)
п Кпришћеое непрпписнпг чвпра (пднпси се на такмичара) п Кпришћеое непрпписне
справе за псигураваое
п Кпришћеое непрпписне ппреме п Непрпписнп кпришћеое ппреме
п Наступ на такмичеоу уз изречену меру забране
п Прганизпван пдлазак придружених Савеза и Клубпва на такмичеоа ван земље без
сагласнпсти УСПФС
п Прганизпван наступ страних екипа на такмичеоима кпја прганизују придружени Савези
и Клубпви без сагласнпсти СПСС
п Прганизпван наступ чланпва репрезентације на билп кпм такмичеоу или турниру без
сагласнпсти наципналнпг Селектпра или СПСС
За наведене прекршаје неправилнпг наступа на такмичеоу сппртисти се изриче казна:
п Пппмена
п Забрана наставка такмичеоа
п Забрана наступа на такмичеоима у пдређенпм временскпм перипду
Бпдпви и ппстигнути резултати се бришу
П свим изреченим мерама и казнама извештава се УСПФС
За наведене прекршаје неправилнпг наступа на такмичеоу екипи се изриче казна:
п Пппмена
п Забрана наставка такмичеоа
п Забрана наступа на такмичеоима у пдређенпм временскпм перипду
Бпдпви и ппстигнути резултати се бришу
П свим изреченим мерама и казнама извештава се УСПФС
За наведене прекршаје неправилнпг наступа на такмичеоу функципнерима и службеним
лицима кпја су знала за прекршај изриче се казна:
п Пппмена
п Забрана наставка такмичеоа
п Забрана наступа на такмичеоима у пдређенпм временскпм перипду п Забрана вршеоа
функције

Бпдпви и ппстигнути резултати се бришу
П свим изреченим мерама и казнама извештава се УСПФС
Члан 20
Напуштаое такмичеоа је лакши прекршај за кпји се изриче казна:
п Пппмена
п Забрана наставка такмичеоа
п Забрана наступа на такмичеоима у пдређенпм временскпм перипду
Бпдпви и ппстигнути резултати се бришу
П свим изреченим мерама и казнама извештава се УСПФС
Члан 21
Укпликп такмичеоа траје више дана такмичар кпји је кажоен у тпку једнпг дана не мпже
наступати у наставку такмичеоа
Члан 22
Вређаое, вербални напад, клевета, и слични вербални испади усмерени ка другим
такмичарима, званичним лицима, судијама, функципнерима, прганизатприма и публици
сматрају се прекршајем за кпји се изриче казна:
п Пппмена
п Забрана наставка такмичеоа
п Забрана наступа на такмичеоима у пдређенпм временскпм перипду
У случају забране наставка такмичеоа бпдпви и ппстигнути резултати играча кпји је
направип прекршај се бришу
П свим изреченим мерама и казнама извештава се УСПФС
Члан 23
Укпликп судије и званична лица направе прекршај или се несппртски ппнашају:
п Недплазак на такмичеое
п Напуштаое такмичеоа без најаве и пправдаоа

п Физички пбрачуни са присутнима (играчи, гпсти, функципнери и прганизатпри) п
Вербални пбрачуни са присутнима (играчи, гпсти, функципнери и прганизатпри) п
Несппртскп ппнашаое
Изриче се мера забране пбављаоа дужнпсти у пдређенпм временскпм перипду не
краћем пд 6 месеци, дп трајне забране
П изреченим мерама пбавештава се СПСС
ИВ ДИСЦИПЛИНСКИ ППСТУПАК
Члан 24
Дисциплински ппступак впди ДИСЦИПЛИНСКА КПМИСИЈА фпрмирана пд стране Управнпг
пдбпра СПСС
Кпмисија брпји три стална члана, а за време трајаоа ппступка пбавезнп је присуствп
представника придруженпг Савеза или клуба прптив чијег члана се впди ппступак
Пдлука Дисциплинске кпмисије СПСС је Другпстепена пдлука и кап таква је Кпначна
Члан 25
Дисциплинска кпмисија Управнпг пдбпра СПСС надлежна је за решаваое
свих сппрпва и прекршаја на такмичеоима кпја се реализују на теритприји Србије у
пквиру прганизпванпг система такмичеоа
Дисциплинска кпмисија надлежна је и за решаваое жалби ппднетих прптив пдлука
кпмисија придружених Савеза и клубпва
Члан 26
Дисциплинске кпмисије придружених Савеза и клубпва надлежне су за решаваое свих
сппрпва и прекршаја насталих на такмичеоима кпје исти сампсталнп реализују
Члан 27
Укпликп придружени Савези и клубпви немају фпрмиране Дисциплинске кпмисије, за
решаваое свих сппрпва и прекршаја насталих на такмичеоима, надлежна је
Дисциплинска кпмисија СПСС
Пдлука кпју дпнесе Дисциплинска кпмисија СПСС извршна је и кпначна
Члан 28

Укпликп се прптив једнпг прекршипца впди ппступак пред више Дисциплинских кпмисија,
пнда се впђеое ппступка препушта Дисциплинскпј кпмисији вишег ранга
У случају несппразума ппступак преузима Дисциплинска кпмисија СПСС
Члан 29
За пунпважнп дпнпшеое пдлуке пптребнп је да на седници Дисциплинске кпмисије буде
присутна већина чланпва
Члан 30
Пдлуке Дисциплинске кпмисије усвајају се већинпм гласпва присутних чланпва
Члан 31
Дисциплински ппступак мпже се ппкренути на пснпву:
п Извештаја судије
п Извештаја са такмичеоа
п Писане пријаве лица кпје је упчилп прекршај
п Службене дужнпсти Дисциплинске кпмисије кпја на билп кпји начин сазна да је
прекршај извршен
Пријава се ппднпси надлежнпм Дисциплинскпм пргану, кпји пдлучује п ппчетку прпцеса
Члан 32
Дисциплинска кпмисија је у пбавези да пп ппчетку ппступка саслуша лице кпје је
извршилп прекршај или захтева писану изјаву ппчинипца прекршаја
Члан 33
Дисциплински ппступак мпра бити брз и раципналан. Првпстепени ппступак мпра бити
пкпнчан у рпку пд 30 дана пд дана ппднпшеоа пријаве
Члан 34
Пдлука Дисциплинске кпмисије мпра бити уручена личнп или путем преппручене
ппшиљке са ппвратницпм
Пдлуку мпже уручити и представник придруженпг Савеза или клуба, личнп ппчинипцу
прекршаја

Пдлука мпра бити пверена пд стране Дисциплинске кпмисије, заведена са брпјем и
датумпм, уз пбразлпжеое Пдлуке мпра садржати и ппуку п Праву, Правнпм леку и начину
Жалбе
Члан 35
Прптив Пдлуке п изреченпј казни или дисциплинскпј мери, кап и п пслпбађајућпј пдлуци
ппстпји рпк жалбе пд 7 (седам) дана пд датума пријема Пдлуке п кажоаваоу или
пслпбађаоу пд казне
Члан 36
Жалбу на Пдлуку мпгу ппднети:
п Лице кпје је кажоенп
п Лица кпја су кажоена
п Ппднпсилац или ппднпсипци извештаја или пријаве
п Придружени Савез или клуб
Члан 37
У слпженијим случајевима и при грубпм кршеоу прпписа и закпна за ппступак кпји је
пријављен мпгу бити надлежни виши пргани Републике Србије (Арбитража Сппртскпг
Савеза Србије, Анти дппинг кпмисија Плимпијскпг кпмитета Србије, надлежни Суд, и
сличнп)
В ЖАЛБА И ППСТУПАК ПП ЖАЛБИ
Члан 38
Прптив Пдлуке п кажоаваоу пкривљени има правп жалбе другпстепенпм пргану –
Дисциплинскпј кпмисији УСПФС
Члан 39
Другпстепени прган при решаваоу Жалбе на Пдлуку мпже исту ППТВРДИТИ, ППНИШТИТИ
или ПРЕИНАЧИТИ
Члан 40
ПДЛУКА Дисциплинске кпмисије УСПФС кап другпстепенпг пргана је КПНАЧНА
ВИ ПБНПВА ППСТУПКА

Члан 41
Пбнпва ппступка врши се у следећим случајевима
п Укпликп се утврди да је правпснажна пдлука заснпвана на лажним дпказима
п Укпликп ппстпје нпве чиоенице кпји су били пд утицаја на Пдлуку за кпје извршилац
прекршаја није раније знап
п Укпликп ппстпје нпви дпкази кпји су били пд утицаја на Пдлуку за кпје извршилац
прекршаја није раније знап
Члан 42
Предлпг за пбнпву ппступка ппднпси се Дисциплинскпј кпмисији УСПФС
Члан 43
Предлпг за пбнпву ппступка мпгу ппднети
п Кажоенп лице
п Кажоена лица или екипе
п Ппднпсилац Изваштаја или Пријаве п Придружени Савез или клуб
Члан 44
Предлпг за пбнављаое ппступка не задржава извршеое дпнете Пдлуке п казни
ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК СТУПА НА СНАГУ ДАНПМ УСВАЈАОА
Усвпјен на седници управнпг пдбпра СПСС 16.04.2012.

