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На основу члана 34. Статута Београдске асоцијације за школски спорт, Управни одбор 

Београдске асоцијације за школски спорт, на седници одржаној  27.08.2019.године доноси: 
 

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК ШКОЛСКИХ СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА 
 

I Опште одредбе 
 

Члан 1. 
Дисциплински правилник Београдске асоцијације за школски спорт (у даљем тексту: 

асоцијације) прописује мере и утврђује дисциплински прекршај као и поступак кажњавања 
такмичара (ученика), стручних и техничких руководилаца екипа, функционера и свих оних који 
учествују у спровођењу Програма Школских спортских такмичења, а прекрше Пропозиције 
Школских спортских такмичења. 
 

Члан 2. 
Изрицање казни, према овом Правилнику, у складу је са основним циљем васпитног 

деловања на учеснике и руководиоце чланове асоцијације. 
 

Члан 3. 
Овај Правилник се односи и примењује: 

1. на све такмичаре учеснике; 
2. на све школске екипе, чланове, управе и функционере, наставнике; 
3. на све вође екипа, стручне и техничке руководиоце школских екипа; 
4. на све спортске раднике који учествују у организовању и спровођењу Програма 

Школских спортских такмичења, судије и делегате и остала званична лица. 
 

Члан 4. 
Непознавање Пропозиција и Дисциплинског правилника Школских спортских такмичења 

никога не ослобађа од одговорности за непоштовање њихових одредби.  
 

Члан 5. 
Ако лица, наведена у члану 3, подстичу или помажу да се прекршај изврши, казниће се 

као да су прекршај и сама извршила. 
 

Члан 6. 
Ако се једним прекршај повреди више прописа, кажњава се по оном пропису који 

предвиђа већу казну. Онај који изврши више прекршаја биће кажњен изрицањем једне казне, 
која не може прећи збир појединачних, временски утврђених казни, нити прећи двоструку 
величину најтеже казне. 

Већом казном казниће се онај ко је због истог или слићног прекршаја већ једном 
кажњен. 
 
 
 



Члан 7. 
Приликом одлучивања о кажњавању узимају се у обзир све околности које утичу да 

казна буде мања, односно већа. 
 

Члан 8. 
За прекршаје који нису предвиђени овим Правилником изрицаће се казне по одредбама 

предвиђеним за сличне прекршаје. 
 

Члан 9. 
Дисциплински поступак против ученика који прекрше Пропозиције не може се 

покренути ако је прошло шест месеци од дана када је прекршај учињен.  
Дисциплински поступак против наставника и званичних вођа екипа који прекрше 

Пропозиције Школских спортских такмичења може се покренути без обзира на време када је 
прекршај учињен. 
 

Члан 10. 
Нико не може бити кажњен пре него што буде саслушан, или не преда писмену изјаву у 

року од 15 дана. 
Уколико извршилац прекршаја одбија да дође и не приступи саслушању и не да писмену 

изјаву, одлука о кажњавању се може донети на основу података са којима се располаже. 
 

Члан 11. 
Одлуке о кажњавању морају се уписати у РЕГИСТАР казни одговарајућег одбора (општинског, 
окружног, међуокружног или Републичког). 
 

II Врсте казни 
 

Члан 12. 
1) За ученике-такмичаре и екипе: 

1. Опомена. 
2. Укор. 
3. Забрана такмичења на одређеном такмичењу. 
4. Забрана наступа на такмичењима за одређено време. 

О изреченим казнама извештава се школа. 
2) За наставнике и остале званичнике руководиоце екипа 

1. Опомена. 
2. Укор. 
3. Забрана вршења одређене функције на појединим Школским спортским 
4. такмичењима. 
5. Забрана вршења функције за одређено време. 
6. Трајна забрана вршења функције на Школским спортским такмичењима. 

О изреченим казнама извештава се школа. 
 
 
 



 
 
 

Члан 13. 
3) За судије 

1. Опомена. 
2. Укор. 
3. Забрана суђења (одстрањивање) са одређеног такмичења. 
4. Забрана суђења на одређено време. 
5. Трајна забрана суђења на Школским спортским такмичењима. 

О изреченим казнама обавештава се судијска организација. 
 

III Врсте прекршаја и кажњавање 
 

Члан 14. 
Неспортско понашање су прекршаји такмичара, функционера и званичних лица на 

такмичењима, односно то је: непристојно понашање и гестови; псовање; приговори; 
непоштовање одлука судија, руководства и финкционера; изазивање играча (својих и 
противничких), функционера, судија и гледалаца речима, покретима, гестовима, као и сва она 
понашања која нарушавају углед такмичења и школског спорта у целини. За ове прекршаје 
изриче се једна од казни наведених у II поглављу. 
 

Члан 15. 
Физички напад на играча (свога или противничког) за време такмичења (пре, за време 

или после утакмице) судије, чланове руководства или функционере је тежак прекршај за који 
се изриче једна од предвиђених казни у II поглављу. 
 

Члан 16. 
Неоправдани недолазак на такмичење је дисциплински прекршај због кога се екипи или 

појединцу изриче казна: опомена, укор или забрана наступа на такмичењима у тој спортској 
грани, те школске године или дужа временска казна. 

У случајевима чешћих неоправданих недолазака екипа или појединаца исте школе (на 
разна такмичења) казниће се школа забраном наступа на свим такмичењима у оквиру 
Школског спорта у тој школској години или дужем временском казном. 
 

Члан 17. 
Неправилно наступање на такмичењима јесте: ако ученик/ученица нема уредно и 

веродостојно испуњену спортску књижицу (ако такмичар прекорачи старосну границу, нема 
потврду о обавезном лекарском прегледу, није редован ученик школе за коју наступа); ако се 
налази под казном забране наступа на Школским спортским такмичењима. 

За прекршај неправилног наступања ученику се изричу казне: опомена, укор, забрана 
наступа на такмичењима у тој спортској грани те школске године или забрана наступа на свим 
Школским спортским такмичењима до четири године. Освојени бодови или медаље се 
одузимају, а постигнути резултати те екипе се бришу. 



Наставнику, вођи екипе који изведе на такмичење ученика који нема право наступа, 
изриче се казна: опомена, укор са извештавањем наставничког већа те школе; забрана вршења 
функције на Школским спортским такмичењима (годину дана, четири година и трајна забрана 
вршења финкција). 
 

Члан 18. 
Напуштање такмичења (прекид и напуштање утакмице или такмичења уопште) је 

прекршај за који се изриче казна забране наступања на одређеном такмичењу у тој школској 
години или дужа временска казна. 

Освојени бодови се одузимају а пласман екипе се брише. 
 

Члан 19. 
Вређање, клеветање, ширење неистине о такмичарима (својим или противничким); 

наставнику, вођи екипе, функционеру-руководиоцу такмичења, судији или члану руководства 
асоциајције је прекршај за који се изриче једна од казни: опомена, укор, забрана такмичења 
или вршења функције до две године. 
 

Члан 20. 
Такмичар кажњен у једној спортској грани за време трајања казне не може наступати у 

другој спортској грани. 
 

Члан 21. 
Судија који не дође у одређено време на такмичење или уопште не дође, а долазак не 

оправда, казниће се: опоменом, укором или забраном суђења на Школским спортским 
такмичењима. 
 

Члан 22. 
Судија који се за време утакмице не залаже довољно, пристрасно суди, неспортски 

понаша, физички нападне такмичара, функционера или руководиоца казниће се забраном 
суђења на свим Школским спортским такмичењима од једне године до трајне забране, са 
објављивањем у штампи. 
 

IV Поступак 
 

Члан 23. 
Дисциплински поступак води Дисциплинска комисија асоцијације, која се састоји од три 

члана: два стална члана бира Управни одбор асоцијације, трећи члан је представник школске 
управе из које је лице, екипа или школа која је починила прекршај. 
 

Члан 24. 
Дисциплинска комисија асоцијације надлежна је да решава по свим прекршајима 

извршеним у вези и на такмичењима која он организује. 
 
 
 



 
Члан 25. 

Дисциплинске комисије Општинских такмичења чији су општине организатори, 
надлежне су да решавају по свим прекршајима извршеним у вези и на такмичењима, које они 
организују и њихова одлука је коначна. 

 
 

Члан 26. 
У колико није формирана дисциплинска комисија на појединим такмичењима, функцију 

дисциплинске комисије преузима руководство одговарајућег такмичења за тај степен 
такмичења, а своје одлуке доноси на основу овог Правилника. 
 

 
Члан 27. 

Ако се истовремено води дисциплински поступак против извршиоца прекршаја пред 
више дисциплинских комисија, онда се уступа Дисциплинској комисији вишег степена.  

У сличају неспоразума по питању надлежности, коначну одлуку доноси Дисциплинска 
комисија асоцијације. 
 

Члан 28. 
За пуноважно доношење одлука потребно је да седници Дисциплинске комисије 

присуствује већина чланова. 
 

Члан 29. 
Дисциплински органи доносе одлуку већином гласова присутних чланова. 

 
Члан 30. 

Дисциплински поступак се може покренути на основу: 
1. извештаја судије, 
2. пријаве делегата, руководиоца, организатора такмичења и надлежног гранског 

савеза 
3. писмене пријаве сваког лица које уочи прекршај, 
4. службене дужности када дисциплински орган на било који начин сазна да је 

учињен прекршај. 
Пријава се подноси надлежном дисциплинском органу, који одлучује о покретању 

поступка. 
 

Члан 31. 
Пошто дисциплински орган покрене поступак, обавезно саслушава лице које је учинило 

прекршај или захтева писмену изјаву од извршиоца. 
 

Члан 32. 
Дисциплински поступак мора бити брз и рационалан. Првостепени поступак мора бити 

завршен у року од 30 дана рачунајући од дана подношења пријаве. 
 



Члан 33. 
Решење (одлука о кажњавању) мора бити уручена лично или путем препоручене 

пошиљке преко школе, савеза судија или преко спортске организације. 
Решење мора да садржи: број, датум, потпис и печат органа, назив органа који је донео 

решење, образложење и поуку о праву и року жалбе. 
 

 
Члан 34. 

Против одлуке о изреченој казни, као и о ослобађајућој одлуци, има места жалби у року 
од 8 дана од пријема решења (одлуке) о кажњавању или ослобађању од казне. 
 
 

Члан 35. 
Жалбе могу поднети: 

1. лица која су кажњена; 
2. подносилац извештаја или пријаве; 
3. школа, екипа. 

 
Члан 36. 

У сложеним случајевима дисциплински орган може, када нађе за потребно да позове 
ради консултовања и стручњаке (судије, наставнике и друга лица) ради доношења правилније 
одлуке. 
 

V Поступак по жалби 
 

Члан 37. 
Против решења о кажњавању окривљени има право жалбе другостепеном органу, осим 

на општинском нивоу. 
 

Члан 38. 
Против одлуке о казни жалба се може уложити другостепеном органу.  
Жалба се подноси 8 дана након пријема одлуке.  
Жалба се предаје писмено дисциплинском органу првог степена, који у року од 3 дана 

доставља читав предмет на решавање органу другог степена.  
Одлука органа у другом степену је коначна. 
Другостепени орган у дисциплинском поступку је Управни одбор асоцијације. 

 
Члан 39. 

Другостепени орган решавајући жалбу може првостепено решење потврдити, 
поништити или преиначити. 
 

Члан 40. 
Одлука другостепеног органа је коначна. 

 
 



VI Обнова поступка 
 

Члан 41. 
Обнова поступка врши се: 

1) ако се докаже да је правоснажна одлука заснована на лажним доказима; 
2) ако постоје нове чињенице и нови докази који су били од утицаја на одлуку за које 

извршилац прекршаја није раније знао. 
 

Члан 42. 
Предлог за обнову поступка могу поднети: 

1) кажњена лица, 
2) подносилац извештаја или пријаве. 

 
Члан 43. 

Предлог за обнављање поступка не задржава извршење одлуке о казни. 
 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 44. 
Београдска асоцијација за школски спорт овлашћена је да издаје упутства и даје 

тумачења за примену овог правилника. 
 

Члан 45. 
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Дисциплински правилник 

Спортског савеза Београда донет 12.10.2017. године. 
 

Члан 46. 
Овај правилник ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања на огласној табли и 

web страници Београдске асоцијације за школски спорт. 
 

 
 
 
 
 
 


