ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК
Пикадо федерације Србије

Нa oснoву члaнa 14. и члaнa 38. став 1. тачка 5. Стaтутa Пикaдo фeдeрaциje Србиje,
Управни одбор Пикaдo фeдeрaциje Србиje, нa сeдници oдржaнoj 28. септембра 2013. гoдинe,
усвојио je

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРAВИЛНИК
I УВOДНE OДРEДБE
Прeдмeт Прaвилникa
Члaн 1
Oвим прaвилникoм урeђуjу сe, у складу са законом и међународнмим правилима Светске
пикадо федерације (WDF), спортска прaвилa Пикадо федерације Србије која се односе на
дисциплинску одговорност чланова Пикадо федерације Србије.
Примена прописа
Члaн 2
(1) Према одредбама овог Правилника утврђује се дисциплинска одговорност и изричу
дисциплинске санкције за све прекршаје утврђене овим Правилником или другим општим актом ПФС.
(2) У погледу материјалноправних услова дисциплинске одговорности, сходно се примењују
прописи којима се уређује кривична одговорност, ако овим Правилником није другачије прописано.

II ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈ И ДИСЦИПЛИНСКА
ОДГОВОРНОСТ
1. Дисциплински прекршај
Појам
Члан 3
(1) Дисциплински прекршај је противправно дело које је прописом ПФС одређено као
дисциплински прекршај и за које је прописана дисциплинска казна или друга санкција.
(2) Нико не може бити оглашен одговорним за дело које у време када је извршено није било
прописано као дисциплински прекршај нити се може изрећи дисциплинска санкција која није била
прописана за то дело.
(3) На учиниоца прекршаја примењује се пропис који је важио у време извршења прекршаја.
Ако је након учињеног прекршаја пропис једном или више пута промењен, примениће се онај који је
најповољнији по учиниоца.
Извршење прекршаја
Члaн 4
(1) Дисциплински прекршај може се извршити чињењем или пропуштањем чињења које је
учинилац био дужан да изврши.
(2) Прекршај је извршен у време када је радња извршења довршена, односно када је наступила
обавеза на пропуштено чињење.
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Покушај прекршаја
Члaн 5
(1) Ко са умишљајем започне извршење прекршаја али га не доврши казниће се казном
прописаном за прекршај а може се и блаже казнити.
(2) Учинилац који добровољно одустане од извршења започетог прекршаја може се
ослободити од казне.
Саучесништво
Члaн 6
(1) Саизвршиоци одговарају за прекршај у границама свог умишљаја или нехата.
(2) Ко другога са умишљајем подстрекне да изврши дисциплински прекршај казниће се као да
га је сам починио. Ако прекршај није извршен или је остао у покушају, подстрекач ће се казнити као за
покушај.
(3) Ко другоме помогне у вршењу дисциплинског прекршаја, казниће се као и учинилац а може
се и блаже казнити.
Нужна одбрана и крајња нужда
Члaн 7
(1) Није дисциплински прекршај оно дело које је извршено у нужној одбрани или крајњој
нужди.
(2) Учинилац који је дисциплински прекршај учинио у прекорачењу нужне одбране или крајње
нужде, може се блаже казнити а у нарочито оправданом случају може се и ослободити од казне.

2. Дисциплинска одговорност
Субјекти дисциплинске одговорности
Члaн 8
(1) Субјекти дисциплинске одговорности су:
1) правна лица - пикадо клубови и организације директни чланови ПФС;
2) појединци - спортисти, спортски радници, лица запослена у ПФС и лица која обављају
одређене функције у ПФС.
Кривица
Члан 9
(1) Учинилац је одговоран за дисциплински прекршај ако га је извршио са умишљајем или из
нехата.
(2) Учинилац прекршаја учињеног из нехата може се блаже казнити.
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Стварна и правна заблуда
Члан 10
(1) Није одговоран учинилац који је био у оправданој стварној заблуди у погледу неког од
битних обележја прекршаја.
(2) Учинилац који из оправданих разлога није знао нити могао знати да је његово дело
забрањено, може се ослободити од казне.
Одговорност правног лица
Члан 11
(1) Кривица правног лица цени се према кривици овлашћеног лица чијом је радњом прекршај
извршен.

3. Дисциплинске казне
Врсте казни
Члaн 12
(1) Учиниоцу дисциплинског прекршаја могу се изрећи следеће казне:
(2) Опомена
(3) Јавна опомена
(4) Новчана казна
(5) Забрана наступа
(6) Одузимање бодова
(7) Трајна дисквалификација
(8) Искључење из ПФС
Опомена
Члaн 13
(1) Опомена се може изрећи за лакше прекршаје који су учињени под таквим олакшавајућим
околностима које их чине особито лаким.
(2) Опомена се не може изрећи за прекршај за који се може изрећи казна забране наступа у
трајању од једне године или тежа казна, као ни учиниоцу којем је већ изречена опомена или друга
дисциплинска казна за истоврсни прекршај.
Јавна опомена
Члaн 14
(1) Јавна опомена може се изрећи учиниоцу прекршаја који је учињен под олакшавајућим
околностима.
(2) Јавна опомена се не може изрећи за дисциплински прекршај за који се може изрећи казна
забране наступа у трајању од три године или тежа казна.
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Новчана казна
Члaн 15
(1) Новчана казна може се изрећи професионалном спортисти, стално или привремено
запосленом или лицу које на други начин остварује примања у ПФС, клубу и другој организацији
чланици:
1) када је прописана за конкретан прекршај, или
2) за прекршај за који је запрећена казна забране наступае до једне године, ако орган који казну
изриче оцени да ће се, с обзиром на околности под којима је прекршај учињен и тежину прекршаја,
сврха кажњавања постићи и самом новчаном казном.
(2) Новчана казна изриче се у следећим распонима:
`

1) за појединце од 1.000 до 20.000 динара;
2) за клубове и организације од 5.000 до 100.000 динара.
Забрана наступа
Члaн 16

(1) Забрана наступа изриче се као забрана наступа на свим званичним такмичењима у
одређеном периоду или забрана наступа на одређеном броју такмичења (екипних мечева или
појединачних турнира) у одређеном рангу такмичења.
(2) Забрана наступа на свим званичним такмичењима изриче се у трајању које не може бити
краће од једног месеца нити дуже од три године.
(3) Забрана наступа на одређеном броју такмичења изриче се за најмање једно а највише шест
такмичења.
Одузимање бодова
Члaн 17
(1) Одузимање бодова је казна која се састоји у одузимању од једног до шест бодова клубу или
такмичару у првенственом такмичењу у којем учествује у текућој сезони
(2) Ако клуб, односно такмичар, у тренутку правоснажости одлуке о одузимању бодова није
освојио довољан број бодова, бодови ће му се одузети одмах по освајању бодова у наставку
такмичења, а ако ни до краја такмичења не освоји довољан број бодова, казна се не преноси у наредну
сезону.
Трајна дисквалификација
Члaн 18
(1) Трајна дисквалификација најтежа је казна која се изриче такмичарима, тренерима,
службени лицима и лицима која обављају одређене функције у ПФС.
(2) Трајна дисквалификација састоји се у трајној забрани наступа на свим такмичењима,
обављању било каквих функција или послова у ПФС.
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Искључење из ПФС
Члaн 19
(1) Искључење из ПФС може се изрећи члану ПФС – клубу или другој организацији - за
најтеже облике тежих дисциплинских прекршаја, у складу са Статутом ПФС.
(2) Даном правоснажности одлуке о искључењу, клубу односно организацији престаје
чланство у ПФС.
Одмеравање казне
Члaн 20
(1) Орган који одлучује о дисциплинској одговорности оизриче учиниоцу дисциплинског
прекршаја казну у границама прописаним за прекршај за који је учинилац оглашен одговорним, у
складу са свим олакшавајућим и отежавајућим околностима.
(2) Казна се може ублажити испод посебног минимума прописаног за одређени прекршај када
је то посебно прописано овим Правилником.
(3) У случају из става 2, казна се може ублажити до једне половине посебног минимума казне
прописане за прекршај с тим да не може бити ублажена испод општег минимума за ту врсту казне.
(4) Када је овим Правилником прописано да се учинилац може ослободити од казне, казна се
може ублажити и испод граница из претходног става, али не и испод општег минимума за поједину
врсту казне.
Стицај прекршаја
Члaн 21
(1) Када се према истом лицу утврди дисциплинска одговорност за више прекшаја, изрећи ће
му се за све прекршаје јединствена казна према следећим правилима:
1) ако је за све прекршаје утврђена иста врста казне, јединствена казна представља збир
појединачно утврђених казни, с тим да не може прећи највећу меру за ту врсту казне;
2) ако је за неки од прекршаја утврђена трајна дисквалификација или искључење из ПФС,
изрећи ће се само та казна;
3) ако за више прекршаја утврди различите врсте казни (забрана наступа, одузимање бодова,
новчана казна), изрећи ће се по једна од сваке врсте казни према правилима из тачке 1;
4) ако за све прекршаје изрекне опомену или јавну опомену, изрећи ће само ту санкцију.
(2) не представља стицај прекршаја:
1) прекршај учињен са више појединачних радњи које имају обележја истоврсног прекршаја,
које су учињене у временском континуитету и са јединственим умишљајем (продужени прекршај);
2) прекршај са трајном радњом извршења који се може извршити неодређеним бројем чињења;
(3) Прекршаји из става 2. овог члана представљају један прекршај који се квалификује према
најтежој извршеној радњи а временом извршења сматра се време када је извршена последња од радњи
које улазе у састав продуженог прекршаја, односно време престанка противправног стања код
прекршаја са трајном радњом извршења.
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3. Застарелост
Застарелост дисциплинског гоњења
Члaн 22
(1) Вођење поступка за дисциплински прекршај застарева:
1) у року од шест месеци, за прекршај за који се може изрећи трајна дисквалификација или
искључење из ПФС;
2) у року од три месеца за остале прекршаје.
(2) Наступањем затарелости престаје могућност вођења прекршајног поступка и изрицања
санкција.
(3) Застарелост почиње тећи даном извршења прекршаја а прекида се и почиње да тече изнова
сваком радњом упереном на прекршајно гоњење.
(4) Застарелост наступа у сваком случају (апсолутна застара) када протекне двапут онолико
времена колико је прописано за редовну застарелост из става 1. овог члана.

III ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК
1. Надлежност и изузеће
Органи
Члан 23
(1) Дисциплински поступак за дисциплинске прекршаје утврђене овим Правилником у првом
степену спроводи Дисциплинска комисија.
(2) Дисциплинске мере прописане Такмичарским правилником и пропозицијама такмичења,
као директна примена спортских правила, изриче службено лице, односно орган који руководи
такмичењем на начин прописан Такмичарским правилником и пропозицијама.
(3) О жалбама на одлуке Дисциплинске комисије у другом степену одлучује Управни одбор
ПФС.
(4) Дисциплинска комисија одлучује о приговору против одлуке из става 2. овог члана.
Дисциплинска комисија
Члан 24
(1) Дисциплинска комисија састоји се од председника и два члана које именује Управни одбор
ПФС, са мандатом од четири године (стални састав Комисије). У току поступања у дисциплинском
поступку, Комисија мора увек бити у пуном саставу.
(2) Ако због изузећа или из других разлога члан Комисије није у могућности да поступа у
одређеном предмету, Управни одбор именоваће члана Комисије чији мандат је ограничен на
поступање у конкретном предмету (привремени члан).
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Изузеће
Члан 25
(1) Члан Дисциплинскe комисије не може вршити дужност ако:
1) се против њега води дисциплински поступак или је оштећен дисциплинским прекршајем;
2) је са лицем против којега се води дисциплински поступак у крвном сродству до четвртог
степена закључно;
3) је члан клуба или друге организације против које се води поступак или је оштећена
прекршајем;
4) постоје и други разлози због којих би се довела у питање његова непристрасност.
(2) Члан Комисије који сазна за неки од разлога за изузеће дужан је да о томе одмах обавести
председника Комисије. Председник Комисије, чим сазна за постојање разлога за изузеће, обуставиће
сваки даљи рад Комисије у поступку и затражити од Управног одбора да именује привременог члана
Комисије (члан 24. став 2.).
(3) Пријављени, његов бранилац и подносилац пријаве могу затражити изузеће појединог
члана Комисије из разлога наведених у ставу 1. тачка 4. овог члана, најкасније до почетка јавног
заседања, а ако се јавно заседање не одржава - у року од три дана по пријему обавештења о покретању
дисциплинског поступка.

2. Опште одредбе о поступку
Поднесци
Члан 26
(1) Дисциплинска пријава, одговор на пријаву, жалба, приговор и други поднесци, могу се
предати непосредно стручној служби ПФС или упутити електронском или редовном поштом.
(2) Поднесак упућен поштом сматра се поднесеним даном предаје пошти, односно даном
одашиљања електронском поштом на званичну електронску адресу ПФС.

Одлуке
Члан 27
(1) Одлуке које се доносе у дисциплинском поступку морају бити писмено израђене.
(2) Писмено израђена одлука садржи:
1) увод у којем се назначује: састав Комисије, подаци о лицу против којег је вођен поступак,
због којег прекршаја и по чијој пријави је вођен поступак, датум закључења заседања и доношења
одлуке, као и ко је од странака присуствовао закључењу заседања;
2) изреку која садржи одлуку која се доноси;
3) образложење у којем се наводе разлози за доношење одлуке и прописи који су примењени;
4) Поуку о праву на жалбу или други правни лек који се може уложити против одлуке;
5) Потпис председника органа који је донео одлуку и службени печат.
(3) Одлука која се не може побијати жалбом не мора да садржи образложење.
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Достављање и објављивање одлука
Члан 28
(1) Одлуке које се могу побијати жалбом и одлука донета по жалби обавезно се достављају
странкама у поступку. Достава се врши редовном поштом, а у случају да организација или појединац
имају пријављену адресу електронске поште, достава ових одлука може се вршити и електронском
поштом.
(2) Одлука достављена редовном поштом сматра се урученом даном назначеним у доставници
са потписом примаоца. Одлука достављена електронском поштом сматра се урученом ако је обезбеђен
извештај о пријему.
(3) Ако прималац одбије пријем пошиљке или му се пошиљка не може уручити због промене
адресе, достава ће се извршити постављањем одлуке на огласну таблу на званичном сајту ПФС. У том
случају достава се сматра извршеном протеком осмог дана од дана постављања одлуке на огласну
таблу.

Језик и писмо у поступку
Члан 29
(1) Дисциплински поступак се води на језику и писму који су у службеној употреби у
Републици Србији у складу са законом.
(2) Пријављени и подносилац пријаве имају право да се у поступку служе језиком који
разумеју, путем преводиоца или тумача.
(3) Орган који води поступак дужан је да обзбеди превођење у случају из става 2. Трошкови
превођења увек падају на терет средстава органа који води поступак.

Трошкови поступка
Члан 30
(1) На жалбу, приговор и друге поднеске у дисциплинском поступку, плаћа се такса према
тарифи коју утврђује Управни одбор. Такса се уплаћује приликом подношења поднеска. Поднесак уз
који није плаћена такса неће се разматрати, а жалба или приговор ће се одбацити.
(2) Пријављени према коме је обустављен поступак или је одбачена дисциплинска пријава има
право на накнаду трошкова проузрокованих вођењем поступка а који се односе на: трошкове доласка
на јавно заседање, плаћене таксе и награду и нужне издатке браниоца према важећој адвокатској
тарифи.

3. Првостепени поступак
Дисциплинска пријава
Члан 31
(1) Дисциплински поступак покреће се дисциплинском пријавом.
(2) Дисциплинску пријаву овлашћен је да поднесе:
1) Орган који руководи такмичењем, за прекршаје учињене на такмичењу;
2) Регистрациона комисија, односно орган надлежан за поступак регистрације, за прекршаје
учињене у поступку регистрације према одредбама Регистрационог правилника,
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3) Лице или организација који су оштећени прекршајем, или имају оправдани правни интерес
за гоњење учиниоца прекршаја.
(2) Уколико више овлашћених подносилаца истовремено поднесу дисциплинске пријаве
против истог лица за исти прекршај, по свим пријавама спровешће се јединствен поступак. Пријава
поднета након што је поступак већ окончан, одбациће се.
(3) Уз дисциплинску пријаву обавезно се доставља извештај надлежног органа, записник, или
други акт којим је констатован прекршај, или други докази о учињеном прекршају.
Право на одбрану
Члан 32
(1) Нико не може бити оглашен одговорним за дисциплински прекршај нити му се може изрећи
дисциплинска казна за прекршај прописан овим Правилником, ако му није било омогућено да се
изјасни о чињеницама и околностима које га терете.
(2) Пријављени може да се брани сам или уз помоћ браниоца којега сам одабере. Бранилац
може бити адвокат или адвокатски приправник.
(3) Пријављени који нема браниоца може у јавном заседању Комисије учествовати и у
присуству стручног саветника који не мора бити адвокат или адвокатски приправник. Стручни
саветник има само саветодавну улогу и не може самостално предузимати радње у поступку нити му
припадају овлашћења која припадају браниоцу.
Претходно испитивање дисциплинске пријаве
Члан 33
(1) По пријему дисциплинске пријаве, председник Комисије ће претходно испитати да ли је
пријава поднета од овлашћеног подносиоца, да ли је поднета надлежном органу и да ли је састављена
у складу са овим Правилником.
(2) Ако нађе да постоје пропусти у саджини пријаве или да уз пријаву нису поднесени
потребни прилози, председник Комисије ће вратити пријаву подносиоцу да у одређеном року који не
може да буде дужи од 8 дана, пријаву допуни. Ако подносилац то не учини у року који му је одређен,
пријава ће се одбацити.
(3) Председник Комисије ће донети одлуку којом се дисциплинска пријава одбацује ако:
1) дело које се ставља на терет пријављеном није дисциплински прекршај предвиђен
прописима ПФС;
2) је наступила застарелост вођења дисциплинског поступка, или друге околности које трајно
спречавају дисциплинско гоњење.

Заказивање седнице Комисије
Члан 34
(1) Ако не одбаци дисциплинску пријаву, председник Комисије ће заказати седницу Комисије
на коју ће позвати пријављеног и подносиоца пријаве.
(2) Уз позив, пријављеноме ће се доставити и примерак дисциплинске пријаве са поуком да
своју одбрану може изнети писмено, најкасније до дана одржавања седнице, или усмено на седници,
уз упозорење да се седница може одржати и ако он или његов бранилац не приступе на седницу.
(3) Седница Комисије се заказује тако да се пријављеном остави довољно времена (најмање
осам дана) за припремање одбране, али и да се поступак не одуговлачи.
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Јавно заседање
Члан 35
(1) Седница Комисије почиње јавним заседањем у којем учествују пријављени, његов бранилац
ако га има, подносилац пријаве и оштећени ако није истовремено и подносилац пријаве. Заседање ће
се одржати и ако позвана лица не приступе на седницу.
(2) Заседање почиње изношењем дисциплинске пријаве и излагањем подносиоца пријаве. Ако
подносилац није присутан, председник Комисије ће укратко изложити садржај пријаве и изнете
предлоге.
(3) По завршеном излагању пријаве, пријављени може сам или путем браниоца изнети своју
одбрану, након чега му могу постављати питања подносилац пријаве, оштећени и председник и
чланови Комисије. Пријављени није дужан да износи своју одбрану нити да одговара на поједина
питања.
(4) Након завршених излагања странака, извешће се докази увидом у приложене извештаје и
исправе, а по потреби саслушаће се и сведоци и извести и други докази.
(5) О јавном заседању води се записник у који се уноси: место и време одржавања, састав
Комисије, ко је од странака присуствовао заседању, ток заседања, који су докази изведени и битан
садржај излагања странака и исказа сведока, потпис председника и чланова Комисије и записничара.

Закључење заседања и доношење одлуке
Члан 36
(1) Након што изведе све доказе, ако не одлучи да седницу одложи ради извођења нових
доказа, председник Комисије ће објавити да је јавно заседање завршено.
(2) По закључењу јавног заседања Комисија је у нејавном делу седнице, донети одлуку.
Комисија одлуку доноси већином гласова.

Врсте одлука
Члан 37
(1) Комисија ће донети одлуку којом буставља дисциплински поступак, ако:
1) дело за које се терети не представља дисциплински прекршај;
2) је настушила застарелост дисциплинског гоњења или друге околности које трајно спрећавају
гоњење;
3) подносилац пријаве одустане од гоњења;
4) није доказано да је пријављени учинио дисциплински прекршај за који се терети.
(2) У одлуци којом се пријављени оглашава одговорним за дисциплински прекршај, навешће се
опис дела из којега произилази да је учињен прекршај и пропис којим је прекршај прописан те врста и
мера казне и друге снкције која му се изриче за учињени прекршај.
(3) Одлука се писмено израђује и доставља странкама у року од осам дана од дана доношења.
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Сумарни поступак
Члан 38
(1) Сумарни поступак спроводи се за дисциплинске прекршаје за које је запрећена опомена,
јавна опомена, новчана казна или забрана наступа до једне године.
(2) Сумарни поступак спроводи се према одредбама садржаним у овом члану, уз сходну
примену осталих одредаба овог Правилника.
(3) У сумарном поступку Комисија одлучује по правилу без одржавања јавног заседања, на
основу извештаја и других доказа приложених уз дисциплинску пријаву, писменог изјашњења
пријављеног и доказа које он или његов бранилац приложе или их Комисија прибави, али може
одлучити да се одржи јавно заседање ако оцени да је то неопходно ради утврђивања одлучних
чињеница.
(4) По претходном испитивању дисциплинске пријаве, председник Комисије доставља
пријављеном примерак пријаве и свих аката приложених уз пријаву са поуком да у року од осам дана
од пријема може поднети писмено изјашњење о наводима пријаве и поднети или предложити доказе
што ако не учини Комисија ће донети одлуку на основу доказа приложених уз пријаву.

4. Правни лекови
Приговор
Члан 39
(1) Против одлуке службеног лица односно органа који руководи такмичењем о примени мера
прописаних спортским правилима, такмичар односно клуб којем је мера изречена може уложити
приговор Дисциплинској Комисији у року од три дана од дана објављивања одлуке.

Одлуке по приговору
Члан 40
(1) Приговор поднет након протека рока из члана 34. или приговор поднет од лица које није
овлашћено да поднесе приговор, Комисија ће одбацити као неблаговремен, односно недозвољен.
(2) Ако не одбаци приговор, Дисциплинска Комисија ће:
1) усвојити приговор и одлуку укинути, ако није било места примени мере,
2) усвојити приговор и одлуку преиначити ако је мера погрешно примењена, или
3) одбити приговор и потврдити побијану одлуку,

Жалба
Члан 41
(1) Против одлуке дисциплинске Комисије донете у првом степену, пријављени, његов
бранилац и подносилац пријаве могу изјавити жалбу Управном одбору.
(2) Жалба се подноси, непосредно или поштом, у року од осам дана рачунајући од дана
пријема одлуке или од дана објављивања на огласној табли, ако достављање није могло бити
извршено.
(3) У погледу начина уручења одлука и позива, рачунања рокова и предаје жалбе и других
писмена, сходно ће се примењивати одредбе које важе за кривични и прекршајни поступак.
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Поступак и одлуке по жалби
Члан 42
(1) Жалба се по пријему доставља у рад председнику Управног одбора, заједно са комплетним
списом првостепеног поступка.
(2) Ако утврди да је жалбу поднело лице које није овлашћено на изјављивање жалбе (члан 34.
став 1.) или да је поднета по протеку рока за изјављивање жалбе (члан 34. став 2.), Управни одбор ће
жалбу одбацити.
(3) Ако жалбу не одбаци, Управни одбор ће:
1) Усвојити жалбу и преиначити првостепену одлуку, ако утврди да је одлука донета
погрешном применом прописа или на основу погрешно и непотпуно утврђених чињеница;
2) Укинути првостепену одлуку и наложити да се поступак понови, ако утврди: да је Комисија
била непрописно састављена; да је повређено право пријављеног на одбрану или да није спроведен
поступак у складу са овим Правилником;
3) одбити жалбу као неосновану и потврдити првостепену одлуку, ако не донесе ни једну од
претходно наведених одлука.
(4) Када нађе да чињенице од значаја за доношење одлуке нису правилно или да нису уопште
утврђене, Управни одбор ће сам, на основу расположивих доказа, утврдити чињенично стање, у ком
циљу може, ако нађе за нужно, одржати и јавно заседање према одредбама члана 32.
Понављање поступка
Члан 43
(1) Правоснажно окончан дисциплински поступак може се по захтеву кажњеног или његовог
браниоца поновити ако се нађу нови докази који нису били познати или нису постојали у време
доношења одлуке а могли би, да су били познати, довести до повољније одлуке по пријављеног.
(2) Захтев из става 1. овог члана подноси се у року од 15 дана по сазнању за нове доказе, а
најдаље у року од једне године по правоснажности одлуке која се побија.
(3) По поднетом захтеву Комисија ће:
1) одбацити захтев ако је поднет по истеку рокова или од лица које није овлашћено на
подношење захтева у смислу става 1. овог члана;
2) одбити захтев ако утврди да докази на које се указује нису нови или нису таквог карактера
да би могли довести до повољније одлуке по пријављеног; или
3) усвојити захтев и спровести нови поступак.
(3) Поновљени поступак спроводи се по одредбама овог Правилника које важе за првостепени
поступак, а води се по првобитно поднетој дисциплинској пријави. Застарелост дисциплинског
гоњења цени се према времену доношења претходне одлуке.
(4) Одлуком коју донесе у поновљеном поступку, Комисија ће одлучити да ли и у ком делу
претходну одлуку одржава на снази или преиначује.
Ванредно ублажавање казне
Члан 44
(1) По молби кажњеног или његовог браниоца, Управни одбор може ублажити казну изречену
правоснажном одлуком дисциплинског органа, ако након доношења одлуке наступе околности од
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значаја за одмеравање казне које би очигледно, да су постојале у време изрицања казне, довеле до
блажег кажњавања.
(2) Молба из става 1. овог члана подноси се у року од 15 дана по сазнању за новонастале
околности. Не може се тражити ванредно ублажавање изречене забране наступа или друге временске
казне након што је она већ издржана.
(3) Ако молбу усвоји, Управни одбор ће претходну одлуку преиначити само у погледу одлуке о
казни и изрећи нову, ублажену казну. Ако је новчана казна већ плаћена, извршиће се повраћај више
плаћеног износа.

5. Извршење одлука
Правоснажност и извршност одлуке
Члан 45
(1) Одлука о дисциплинском прекршају је правоснажна када се више не може побијати
жалбом. Правоснажност одлуке наступа протеком рока за изјављивање жалбе када жалба није
изјављена, односно доношењем другостепене одлуке по жалби када је жалба изјављена.
(2) Правоснажна одлука је извршна када изречене казне почињу да производе правна дејства.
Извршност одлуке о изреченој опомени, јавној опомени, забрани наступа, трајној дисквалификацији
или искључењу из ПФС наступа даном правоснажности одлуке а извршност изречене новчане казне
протеком рока одређеног одлуком за плаћање казне који почиње тећи даном правоснажности одлуке.
Извршење новчане казне
Члан 46
(1) Приликом изрицања новчане казне у одлуци ће се одредити и рок у којем је кажњени дужан
да казну плати који не може бити краћи од 8 дана нити дужи од једног месеца.
(2) Ако клуб, односно такмичар, не плати новчану казну у одређеном року, наступа аутоматска
суспензија из свих такмичења која траје све док казна не буде плаћена.
(3) Наступање суспензије утврђује Дисциплинска Комисија и о томе обавештава Такмичарску
Комисију која наступање суспензије објављује на начи прописан Статутом ПФС за објављивање
прописа.
Извршење одлуке о забрани наступа
Члан 47
(1) Када одлука о изреченој забрани наступа постане правоснажна, доставља се органу који
руководи такмичењем на које се забрана наступа односи, а ако је забрана наступа изречена за сва
такмичења у временском трајању, правоснажна одлука доставља се Такмичарској комисији.
(2) Одлука о забрани наступа објављује се на начин како је то Статутом ПФС прописано за
објављивање прописа.
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IV ПРЕКРШАЈИ
Дискриминација
Члан 48
(1) Клуб или друга организација чланица ПФС која својим актима, одлукама или фактички
врши дискриминацију својих чланова по основу расне, верске, националне или друге припадности,
казниће се новчаном казном или искњучењем из ПФС.
(2) У случају поновљеног прекршаја обавезно се изриче искључење из ПФС.
Недолично понашање на спортској приредби
Члан 49
(1) Учесник такмичења који грубо вређа, прети, провоцира, изазива на тучу, или на другин
начин недолично се понаша на спортској приредби према другим учесницима или гледаоцима,
казниће се забраном наступа до једне године.
(2) Ако је прекршај из става 1. учињен у цињу изазивања расне, верске или националне мржње
или нетрпељивости,
учинилац ће се казнити забраном наступа од шест месеци до две године и новчаном казном.
(3) Ако је прекршај из става 1. и 2. учињен на међународном такмичењу на које учествује у
саставу националне селекције,
учинилац ће се казнити забраном наступа од једне до три године, а у случају поновљеног
прекршаја или ако је дошло до дисквалификације тима са такмичења, може му се изрећи и трајна
дисквалификација.

Насиље на спортској приредби
Члан 50
(1) Учесник такмичења који физички нападне или се физички обрачунава са другим учесником
такмичења или гледаоцима,
казниће се забраном наступа од једне до три године

(2) У случају поновљеног прекршаја може се изрећи трајна дисквалификација.
Повреда угледа ПФС
Члaн 51
(1) Ко јавним изношењем или проношењем неистинитих података, злонамерно нетачно
приказује стање и деловање ПФС у намери да тиме теже наруши углед ПФС,
казниће се забраном наступа до једне године и новчаном казном.
(2) Клуб или организација чланица ПФС, за прекршај из става 1. казниће се новчаном казном, а
у случају поновљеног прекршаја може се казнити искључењем из ПФС.
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Напуштање такмичења
Члан 52
(1) Клуб који напусти или без оправданог разлога не учествује у такмичењу за Национални
куп,
казниће се одузимањем једног бода у текућем првенственом такмичењу у којем учествује.
(2) Ако клуб у случају из става 1. не учествује у првенственом такмичењу у текућој сезони,
казна се преноси на прво наредно такмичење у којем буде учествовао.
Неодазивање позиву за наступ у националној селекцији
Члан 53
(1) Такмичар, тренер или друго службено лице, који без оправданог разлога одбије да наступа
за националну селекцију, не одазове се на позив за наступ или напусти већ започето такмичење у којем
учествује национална селекција,
казниће се забраном наступа до једне године и новчаном казном.
(2) Ако је услед прекршаја из става 1. дошло до дисквалификације или немогућности
учествовања националне селекције на такмичењу,
учинилац ће се казнити забраном наступа од шест месеци до две године и новчаном казном.
Договарање резултата
Члан 54
(1) Клуб, такмичар, тренер или други спортски радник који на званичном спортском
такмичењу, у намери да противно спортским правилима утиче на резултат такмичења, договара исход
меча, не наступи или преда меч или на други начин утиче на пласман других екипа или такмичара на
такмичењу,
казниће се забраном наступа до једне године и новчаном казном.
(2) Ако је прекршај из става 1. учињен на међународном такмичењу или у погледу наступа
националне селекције,
учинилац ће се казнити забраном наступа од шест месеци до три године и новчаном казном.
(3) Не сматра се прекршајем договарање исхода меча између такмичара исте екипе на екипном
такмичењу на којем се појединачни резултати урачунавају у екипни пласман.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Ступање на снагу и примена
Члан 55
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

Председник ПФС
Владимир Ињац, с.р.
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