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 На основу члана 2. тачка 3. Правила о раду Олимпијског комитета за организацију 

13.СОРВ, на седници Олимпијског комитета за организацију 13. СОРВ (у даљем тексту: ОК 

13. СОРВ), одржаној 09. јула 2020. године, донет је 

 

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК 

 ЗА ЦИКЛУС 13. СПОРТСКЕ ОЛИМПИЈАДЕ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ 

 

 1. Опште одредбе 

Члан 1 

 Дисциплинским правилником за циклус 13. СОРВ (у даљем тексту: ПРАВИЛНИК) 

утврђују се мере, прекршаји и поступак за изрицање дисциплинских мера (у даљем тексту: 

КАЗНЕ), за учеснике у спортским такмичењима: такмичари/ке, лица из пратње такмичара/ки, 

службена лица на утакмицама (комесари, судије, делегати, записничари, мериоци времена) 

као и лица која су чланови такмичарских органа који спортско такмичење организују, 

спроводе и у вези са њим доносе одлуке. 

Члан 2 

 Дисциплински поступак по било ком основу и у односу на било којег учесника у 

спортском такмичењу, води стварно надлежни дисциплински орган, у сладу са Правилима о 

раду Олимпијског комитета за организацију 13. СОРВ, на начин како је то уређено Одлуком о 

именовању такмичарског органа и овим Правилником.  

 

Члан 3 

 Одредбе овог Правилника примењују се на свим нивоима спортског такмичења у 

оквиру циклуса 13. СОРВ, и то: 

  а) на такмичаре/ке и лица из њихове пратње са уредном лиценцом за конкретно 

спортско такмичење односно уведеним у верификовани Списак учесника спортског 

такмичења, 

  б) на спортска руководства општина и Региона, чланове ОК 13. СОРВ  као и 

чланове његових органа и тела, за поступке у вези са организацијом и реализацијом 

спортских такмичења, 

  в) на сва лица која су активни учесници у циклусу 13. СОРВ и учествују у 

организацији и реализацији спортских такмичења на било ком нивоу, 

  г) на чланове других спортских организација који су одлуком тих организација 

или својом вољом ушли у поступак организације и реализације спортских такмичења, за 

време док ту дужност обављају. 

 

Члан 4 

 Непознавање одредби Пропозиција, Правилника, Одлука и других докумената којима 

је уређена комплетна материја која се односи на организацију и реализацију спортских 

такмичења, никога не оправдава нити ослобађа одговорности за учињени прекршај.  

 Ко другог подстакне или му помогне да изврши прекршај, казниће се у складу са овим 

Правилником. 

 Ко једним прекршајем повреди више прописа, казниће се за тежи прекршај. 



  

 

 

 Већом казном казниће се онај ко је већ био кажњен због истих или сличних пропуста.  

 Приликом одмеравања казне лицу које је учинило прекршај, морају се у обзир узети 

све околности које утичу на висину казне. 

 

Члан 5 

 Дисциплински поступак се може покренути у року од 15 (петнаест) дана од извршеног 

прекршаја, односно у року од 30 (тридесет) дана од сазнања за извршиоца прекршаја.  

 Извршилац прекршаја се не ослобађа одговорности по основу промене места рада у 

односу на предузеће, локацију рада или било који други параметар у односу на моменат и 

време када је прекршај учинио.  

 Нико не може бити кажњен пре него што буде саслушан или не достави писану Изјаву 

на околности које му се стављају на терет. Писана изјава се доставља на захтев 

Дисциплинског органа у року који је у захтеву назначен.  

 Ако учинилац прекршаја не приступи саслушању или не достави писану изјаву, 

одлука о казни се може донети на основу расположивих доказа.  

  

Члан 6 

 Коначна одлука о казни уписује се у Регистар казни надлежног органа који спроводи 

спортско такмичење. 

 Лице којем је изречена казна у односу на учењени прекршај у оквиру једне спортске 

дисциплине, нема право наступа у другој спортској дисциплини за време док му изречена 

казна траје.  

 

 2. Врсте казне 

Члан 7 

 Надлежни дисциплински орган из члана 2 овог Правилника, може изрећи следеће 

казне: 

РБ МОГУЋИ УЧИНИОЦИ ПРЕКРШАЈА МОГУЋЕ КАЗНЕ 

1 Екипе, такмичари – чланови екипа и такмичари 

у појединачној конкуренцији 

а) Опомена 

б) Забрана наступа на одређеном 

броју утакмица 

в) Забрана наступа у одређеном 

временском трајању 

г) Дисквалификација из 

такмичења 

2 Лица из пратње екипа и такмичара – појединаца: 

Руководиоци екипа, Технички руководиоци, 

Тренери и Медицинска лица 

а) Опомена 

б) Забрана обављања функције на 

одређеном броју утакмица 

в) Забрана обављања функције у 

одређеном временском трајању 

г) Дисквалификација из 

такмичења 



  

 

 

3 Чланови спортских руководстава општина и 

Региона, чланови ОК 13. СОРВ као и чланови 

његових органа и тела 

а) Опомена 

б) Забрана обављања функције у 

одређеном временском трајању 

4 Предузећа/Установе/Организације/Удружења и 

Региони као колективни чланови у систему 

СОРВ 

а) Опомена 

б)  Дисквалификација из 

такмичења 

в) Забрана учествовања у 

такмичењу у одређеној спортској 

дисциплини 

г) Забрана у чествовања на 

конкретном спортском такмичењу 

д) Забрана учествовања на свим 

спортским такмичењима на 

одређено време 

5 Чланови других спортских организација односно 

струковних заједница у њима (Комесари, Судије, 

делегати, записничари, мериоци времена) 

а) Опомена 

б) Забрана обављања функције на 

одређеном броју утакмица 

в) Забрана обављања функције у 

одређеном временском трајању 

г) Дисквалификација из 

такмичења 

е) Информација организацији чији 

је члан о раду и понашању као и о 

изреченој казни 

 

Члан 8 

 Органи који руководе спортским такмичењима на свим нивоима у оквиру циклуса 13. 

СОРВ, могу захтевати утврђивање кривичне одговорности за лица која изврше радњу у којој 

су садржани елементи кривичног дела као што су: фалсификовање докумената и давање 

нетачних података по основу чега је стечена корист у смислу неправилног наступа у 

такмичењу и остваривања бољих спортских резултата. 

 

 3. Посебни део 

Члан 9 

 Овим Правилником утврђују се следећи прекршаји, и то: 

РБ ПРЕКРШАЈ ПОНАШАЊЕ И ПОСТУПЦИ МОГУЋА КАЗНА 

1 Неспортско 

понашање екипе 

или такмичара 

Псовање, непристојни гестови, приговарање, 

омаловажавање одлука судија и других 

службених лица, одбијање извршења 

наређења руководства и службених лица, 

изазивање играча своје и противничке екипе,  

изазивање функционера и гледалаца речима, 

а) Опомена 

б) Забрана наступа у 

такмичењу односно 

вршења функције  на 

1-3 утакмице или до 6 

месеци 



  

 

 

покретима, гестовима или на било који други 

начин као и све друге радње и поступци који 

наносе штету систему СОРВ 

2 Физички напад од 

стране такмичара 

Физички напад на свог или противничког 

члана екипе или судију као и било ког 

учесника у спортском такмичењу, за време 

док је такмичење у току се квалификује као 

ТЕЖАК ПРЕКРШАЈ 

Забрана наступа у 

такмичењу у трајању 

од 6 месеци до једне 

године 

3 Физички напад од 

стране било ког 

лица – учесника у 

спортском 

такмичењу 

Физички напад од стране било ког лица - 

учесника у спортском такмичењу на било које 

друго лице које је учесник у спортском 

такмичењу, за време док је спортско 

такмичење у току се квалификује као ТЕЖАК 

ПРЕКРШАЈ 

Забрана обављања 

функција у такмичењу 

у трајању од 6 месеци 

до једне године 

4 Покушај физичког 

напада 

Покушај физичког напада по основама и на 

начин из тачака 2 и 3 је прекршај за који се 

обавезно изриче казна 

Забрана наступа 

односно обављања 

функција у такмичењу 

у трајању од 3 до 6 

месеци 

5 Прекид утакмице 

или спортског 

такмичења услед 

изгреда 

Неодигравање утакмице или неодржавање 

спортског такмичења односно прекид већ 

започете утакмице/такмичења услед нереда 

које су изазвали учесници 

утакмице/такмичења је ТЕЖАК ПРЕКРШАЈ 

Забрана наступа 

односно обављања 

функција у такмичењу 

у трајању од 6 месеци 

до једне године 

6 Одустајање од 

спортског 

такмичења или 

напуштање терена 

(одустајање након 

почетка) 

Напуштање терена или одустајање од 

спортског такмичења је ТЕЖАК ПРЕКРШАЈ 

екипе односно појединца 

Под одустајањем од спортског такмичења 

подразумева се ситуација када је екипа 

односно појединац спортско такмичење 

започео па од њега одустаје 

Забрана наступа у 

спортском такмичењу 

у трајању од 6 месеци 

до једне године 

7 Недолазак на 

спортско 

такмичење 

(одустајање пре 

почетка) 

Када екипа или појединац одустане од 

спортског такмичења пре почетка истог  а за 

то нема валидног оправдања, чини прекршај 

за који се изриче казна. 

Под одустајањем по овом основу подразумева 

се ситуација када је екипа односно појединац 

преузео ЛИЦЕНЦУ а на такмичењу се није 

појавио 

Забрана наступа у 

такмичењу до 1 године 
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Неправилан 

наступ у 

спортском 

такмичењу 

 

 

 

 

Неправилан наступ у спортском такмичењу 

по основу лажних података одлучујућих за 

право наступа: место рада, нетачни лични 

подаци, наступ под туђим именом, 

неправилан наступ по основу активног 

бављења спортом, и др.) 

Брисање резултата 

екипе и појединца. 

Одузимање признања. 

Дисквалификација из 

такмичења.  

Забрана наступа од 6 

месеци до једне године 

Захтев за утврђивање 

кривичне 

одговорности 

9 Неправилна овера 

података за 

стицање права 

наступа 

Лице које је у било којој функцији и 

редоследу поступања извршило оверу 

података који су се испоставили као лажни а 

за која се испостави да су то знала или су 

могла знати, чине прекршај за који се изриче 

казна 

Забрана вршења 

функције у трајању 1-2 

године 

10 Прекршаји 

службених лица 

Службена лица која преузму обавезу у 

реализацији спортског такмичења па на исто 

не дођу или неоправдано закасне и поремете 

ток спортског такмичења чине прекршај за 

који им се изриче казна 

Опомена. 

Умањење надокнаде за 

рад сразмерно 

одсуствовању. 

Искњучење из 

спортског такмичења. 

11 Неспортско 

понашање 

службених лица 

Неспортско понашање службених лица за 

време док утакмица/такмичење траје су сви 

поступци и гестови наведени под тачком 1 у 

овој табели и чине прекршај за који се изриче 

казна.  

Дисквалификација из 

такмичења. 

Информација 

организацији чији је 

члан о понашању и 

изреченој казни.  

12 Прекршаји 

учињени ван 

терена/ 

борилишта а за 

време спортског 

такмичења  

Сви учесници у спортском такмичењу су 

дужни да се спортски и примерено понашају 

за време док спортско такмичење траје, без 

обзира на наступ у спортском такмичењу. 

Сваки изгред начињен у том временском 

интервалу има статус прекршаја као да је 

учињен за време утакмице/такмичења и за 

исти се изриче казна 

У зависности од врсте 

прекршаја а висина 

казне је сразмерна 

казни која је 

предвиђена за 

прекршаје на 

терену/борилишту 

13 Прекршаји 

учињени по 

основу верске, 

националне и 

расне мржње 

Сви учесници у спортском такмичењу су 

дужни да се међусобно поштују и уважавају. 

Посебно тежак прекршај је онај који учесник 

у спортском такмичењу учини по основу 

верске, националне и расне припадности 

Дисквалификација из 

спортског такмичења. 

Подношење пријаве 

надлежном државном 

органу. 



  

 

 

током трајања 

спортског 

такмичења 

другог учесника у спортском такмичењу и 

такав прекршај се третира као ВРЛО ТЕЖАК 

ПРЕКРШАЈ за који се изриче казна. 

Информација 

организацији чији је 

члан о понашању и 

изреченој казни.  

 

Члан 10 

 За све прекршаје који су у Табели из члана 9 Правилника оквалификовани као 

“ТЕЖАК ПРЕКРШАЈ”, орган који води поступак и изриче казну, у зависности од степена 

тежине прекршаја и последица које је прекршај проузроковао, може изрећи и строжију казну 

као што је: забрана наступа у свим спортским такмичењима за време трајања циклуса у 

оквиру којег је прекршај начињен па до ДОЖИВОТНЕ забране учествовања у спортским 

такмичењима у сисему СОРВ, 

 

Члан 11 

 За прекршаје који нису наведени у претходном члану, а догоде се у пракси, примениће 

се критеријум који је најсроднији учињеном а наведен је у Табели из претходног члана.  

 О примени одговарајућег критеријума из претходног става одлучује Дисциплински 

орган.  

 

 4. Вођење поступка 

Члан 12 

 На општинским и регионалним спортским такмичењима, функцију првостепеног  

органа који решава све спорне ситуације настале током такмичења/утакмице и у вези са 

спортским резултатом, имају органи који непосредно руководе такмичењем: Такмичарска 

комисија или Комесар за такмичење. 

 На Купу Војводине, Првенству Војводине и Олимпијади, функцију првостепеног  

органа који решава све спорне ситуације настале током такмичења/утакмице и у вези са 

спортским резултатом, правом наступа екипе и појединца по основу такмичарске 

документације као и о другим спорним елементима који настану и о којима је неопходно 

одлучивати, има Такмичарска комисија. Одлуку о спорним систуацијама првостепени орган 

доноси на основу расположиве документације и изјава актера спорне утакмице/такмичења. 

 Првостепени орган је дужан да одлуку из своје надлежности донесе у року који је 

дефинисан, како би спортско такмичење имало свој утврђени ток и ритам.  

 По предметима и случајевима по основу материје из овог члана, у својству 

другостепеног органа одлучују: 

 на Општинским и Регионалним такмичењима – Комисија за жалбе, 

 на Првенству Војводине и Олимпијади – Комисија за жалбе. 

 Одлука другостепеног органа је коначна и против те одлуке није дозвољена жалба. 

 

Члан 13 

 Одлуке у вези са дисциплинским прекршајима учесника у спортском такмичењу које 

нису имале утицаја на остварени спортски резузултат нити њихово санкционисање спортски 



  

 

 

резултат може изменити, на свим нивоима такмичења, у првом степену, доноси 

Дисциплинска комисија или Дисциплинаски судија и то искључиво на основу достављене 

Дисциплинске пријаве у писаној форми.  

 Дисциплинску пријаву може поднети сваки учесник у спортском такмичењу који је 

уочио дисциплински прекршај било којег другог учесника у спортском такмичењу. 

Анонимне, нечитке и нејасне пријаве се не могу разматрати и Дисциплинска комисија 

односно Дисциплински судија је дужна да их одбаци. О валидности Дисциплинске пријаве 

одлучује Дисциплинска комисија – Дисциплински судија. 

 Другостепени орган, у односу на одлуке Дисциплинске комисије – Дисциплинског 

судије, је Комисија за жалбе. 

 Одлука другостепеног органа је коначна и против те одлуке није дозвољена жалба. 

 

Члан 14 

 Првостепени органи из члана 11 Правилника одлучују на основу стављене примедбе 

од стране овлашћеног представника учесника у спортском такмичењу на конкретан случај 

односно ситуацију. Примедбе на право наступа екипе/појединца и физичке услове за 

такмичење/одигравање утакмице, се могу стављати само док такмичење/утакмица не почне. 

После завршеног такмичења/утакмице, примедбе се могу стављати на догађаје који се односе 

на сам ток такмичења/утакмице. 

 Примедбе које нису достављене у писаној форми или нису издиктиране званичном 

службеном лицу на утакмици, пре њеног почетка, као и примедбе које ставља или доставља 

неовлашћено лице – не моги се прихватити нити разматрати.  

 

Члан 15 

 Првостепени орган којем је достављена примедба односно Дисциплинска пријава, 

одлучује о покретању поступка за доношење одлуке. Уколико су испуњени услови за 

покретање поступка исти спроводи и доноси одлуку из своје надлежности.  

 Да би се изрекла казна мора постојати доказ да је прекршај учињен и да га је учинило 

лице (лица) којем се казна изриче. Не може се изрећи казна ако не постоји доказ да је 

прекршај за који се субјекат терети и учињен. 

  Када се утврди да је прекршај учињен и да је идентификован субјекат које је прекршај 

учинио, казна се мора изрећи а о висини казне одлучује орган који поступак води.  

 

Члан 16 

 Првостепени орган у свим случајевима и ситуацијама своју одлуку саопштава 

писаним путем и то у виду посебног акта или путем службеног гласила (Билтена) и мора 

садржати све потребне елементе са поуком о правном леку.  

 Одлука која није саопштена на начин из претходног става, сматра се да није донета. 

 

Члан 17 

 Против одлуке Првостепеног органа, у свим случајевима и ситуацијама, дозвољена је 

ЖАЛБА која се подноси ДРУГОСТЕПЕНОМ органу. Жалба се подноси у року, на начин и уз 

услове који су прописани Одлуком о жалби и такси на жалбу која се доноси за свако спортско 



  

 

 

такмичење посебно, које се одвија у временском континуитету.  

 Жалбу на одлуку Првостепеног органа могу поднети: 

 страна која је поднела Дисциплинску пријаву/ставила примедбу, 

 страна у поступку која није поднела Дисциплинску пријаву/ставила примедбу 

али донета одлука има последице по ту страну и дотиче је, 

 субјекат којем је изречена казна. 

 Уколико је жалба поднета а да подносилац није испунио у целости услове који су за 

тај поступак предвиђени, о жалби се неће одлучивати и сматраће се да није ни поднета.  

 

Члан 18 

 Решавајући по жалби, Другостепени орган одлуку Првостепеног органа може: 

 потврдити, 

 поништити, 

 преиначити, 

 вратити на поновно одлучивање. 

 Другостепени орган у свим случајевима и ситуацијама своју одлуку саопштава 

писаним путем и то у виду посебног акта или путем службеног гласила (Билтена) и мора 

садржати све потребне елементе који указују на јасноћу и недвосмисленост одлучивања. 

 

Члан 19 

 Одлуке Првостепених и Другостепених органа доносе се у роковима који су одређени 

местом и условима у којима је настала спорна ситуација односно прекршај.  

 Прекршаји и спорне ситуације који су настали на спортском такмичењу или у вези са 

спортским такмичењем и чији исход решавања може утицати на остваривање спортских 

резултата, морају бити санкционисани односно о њима мора бити донета коначна одлука, 

најкасније до следећег наступа екипе/појединца рачунајући од наступа приликом којег је 

прекршај односно спорна ситација настала.  

 Уколико, због недостатка времена, то није изводљиво, орган који руководи спортским 

такмичењем има право да такмичење/утакмицу одложи до доношења коначне одлуке, али 

само онолико времена колико је потребно да се поступак оконча. У оваквим систуацијама 

жалба на одлуку Првостепеног органа подноси се одмах по пријему одлуке тога органа. 

Другостепени орган је дужан да о жалби одлучи одмах по њеном пријему, под условом да је 

жалба поднета по утврђеним правилима.  

Члан 20 

 Одлука о прекршајима који нису у вези са спортским такмичењем и не могу утицати 

на остваривање спортских резултата, доноси се у року од 3 (три) дана од дана подношења 

пријаве. 

 Рок за жалбу је 24 сата од дана пријема одлуке Првостепеног органа.  

 Другостепени орган одлуку по жалби доноси у року од 2 (два) дана од дана 

подношења жалбе под условом да су се стекли услови за одлучивање.  

 

 



  

 

 

Члан 21 

 Коначне одлуке о изреченим казнама производе дејство на ниво такмичења у оквиру 

којег је казна изречена. 

 

 5. Обнова поступка и ванредно ублажавање казне 

 

Члан 22 

 Обнова поступка примењује се: 

1. Ако се докаже да је правоснажна одлука заснована на лажним доказима, 

2. Ако постоје нове чињенице и докази који би били од утицаја на одредбе 

за које учинилац прекршаја раније није знао, 

 Предлог за обнову поступка не задржава извршење одлуке о казни. 

 Када од дана правоснажности одлуке о изрицању казне протекне ½ времена за које је 

казна изречена, може се поднети захтев за ванредно ублажавање казне. Захтев се, у писаној 

форми, подноси: 

 за казне изречене на општинском нивоу – Удружењу Спорт за све општине 

односно Спортској организацији која обавља послове у области спорта у 

фирмама (радничког спорта), 

 за казне изречене на нивоу Региона – Управном одбору Регионалног удружења / 

друштва за раднички спорт, 

 за казне изречене на нивоу Војводине – Спортском одбору. 

  

Орган који одлучује о захтеву за ванредно ублажавање казне може га: одбацити, уважити или 

уважити делимично. 

 

Члан 23 

 Ступањем на снагу овог Правилника престају да важе одредбе Дисциплинског 

правилника,  који је донет за потребе циклуса 12. СОРВ. 

 

Члан 24 

 Тумачење овог Правилника је у надлежности Извршног одбора Олимпијског комитета 

за организацију 13. СОРВ. 

 

Члан 25 

 Овој Правилник ступа на снагу даном његовог усвајања од стране Олимпијског 

комитета за организацију 13. СОРВ. 

 

У Новом Саду, 09. јула 2020. године 

 

                                                                                 ПРЕДСЕДНИК ОЛИМПИЈСКОГ 

                                                                               КОМИТЕТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ 13.СОРВ 

                                    Горан Милић 


