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На основу члана 12. став 1. тачка 13), а у вези са чл. 34. и 66. Статута Одбојкашког 

Савеза Републике Српске, Управни одбор Одбојкашког савеза Републике Српске, на 

сједници одржаној 27.11.2022. године, донио је  

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И ОПШТОЈ ОДГОВОРНОСТИ  

  

  

Предмет  

Члан 1. 

 

Предмет правилника је утврђивање дисциплинске, опште и материјалне одговорност 

(у даљем тексту: одговорност) одбојкашких субјеката, као и надлежности 

дисциплинских органа, поступак за утврђивање одговорности одбојкашких субјеката 

чланова Одбојкашког савеза Републике Српске (у даљем тексту: Савез), врсте 

дисциплинских прекршаја, дисциплинске казне, поступак за извршење казни, начин 

вођења евиденција о изреченим казнама, поступак по жалби на изречене казне, рокови 

за покретање поступка, застарјелост вођења поступка и извршења казни, услови и 

начин суспензије дисциплинских субјеката, начин накнаде утврђене штете, као и друга 

питања везана за одговорност одбојкашких субјеката.  

 

Употреба рода 

Члан 2. 

 

Граматички изрази употребљени у овом правилнику за означавање мушког и женског 

рода подразумијевају оба пола. 

 

Примјена  

Члан 3. 

 

Овај правилник се јединствено примјењује на територији Републике Срспке и 

обавезан је за све одбојкашке субјекте дефинисане овим правилником, Статутом 

Одбојкашког савеза Републике Српске (у даљем тексу: Статут) и Законом о спорту 

Републике Српске. 

 

Одговорност одбојкашких субјеката 

Члан 4. 

 

(1) Одбојкашки субјекти одговорни су дисциплински и материјално за савјесно 

извршавање својих обавеза у складу са законима, Статутом, овим правилником и 

другим општим актима Савеза.  



Правилник о дисциплинској и општ ој одговорност и                                3 
 

(2) Одговорност одбојкашких субјеката може се утврђивати само за оне прекршаје 

који су у вријеме њиховог извршења били као дисциплински прекршаји утврђени 

овим правилником или другим општим актима Савеза.  

(3) Одбојкашки субјект који својом кривицом не испуњава своје обавезе или се не 

придржава аката, одлука и прописаних мјера Савеза, чини дисциплински прекршај у 

смислу овог правилника.  

(4) Одговорност за дисциплински прекршај постоји без обзира да ли је исти учињен 

са умишљајем или из нехата, и да ли је учињен чињењем или нечињењем.  

 

Сврха кажњавања 

Члан 5. 

 

Сврха кажњавања је помагање правилном понашању играча, одбојкашких радника, и 

службених лица ради осигурања правилне примјене прописа Савеза, те да утиче на 

извршиоца прекршаја и остала лица на које се односи овај правилник да не чине 

прекршаје. 

 

Непознавање прописа 

Члан 6. 

 

Непознавање Статута, правилника и осталих општих аката Савеза, не ослобађа 

одговорности извршиоца прекршаја, али може утицати на његово блаже кажњавање, 

ако је непознавање оправдано. 

 

Покушај 

Члан 7. 

 

1) Дисциплински прекршај је покушан када је извршилац прекршаја са намјером 

започео прекршајну радњу, а штетна посљедица није наступила. 

2) Покушај је кажњив једино код оних прекршаја за које је у овом правилнику 

одређено да ће се казнити за покушај. 

3) Извршилац прекршаја који је остао у покушају, кажњава се казном прописаном за 

прекршај, и може се блаже казнити. 

 

Подстицање и помагање 

Члан 8. 

 

Ко другог подстакне или му помогне да почини прекршај, казниће се као извршилац 

прекршаја, с тиме што се помагач може казнити блажом казном. 
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Субјекти дисциплинске одговорности 

Члан 9. 

 

Одредбе овог правилника примјењују се на: 

1) играче, 

2) одбојкашке клубове и друге организције које се баве одбојкашким спортом, 

3) одбојкашке раднике, 

4) одбојкашке судије, делегате и делегате - контролоре. 

 

Неискључивање дициплинске одговорности усљед кривичне одговорности 

Члан 10. 

 

Кривична одговорност, одговорност за привредни преступ и прекршај пред судовима и 

другим републичким и државним органима не искључују одговорност обојкашких 

субјеката пред дисциплинским органима Савеза у складу са овим правилником, 

уколико понашање по тим основама има елементе одговорности у смислу овог 

правилника.  

 

Дисциплински органи 

Члан 11. 

 

Дисциплински органи Савеза су:  

1) првостепени орган - дисциплински судија  

2) другостепени орган - Управни одбор, и Скупштина са правима датим Статутом. 

  

Дисциплински судија 

Члан  12. 

 

(1) Дисциплински судија има статус сталног органа Савеза као дисциплинског органа.  

(2) Дисциплински судија је првостепени дисциплински орган Савеза.  

(3) Дисциплинског судију бира Управни одбор Савеза.  

(4) Дисциплински судија мора бити дипломирани правник.  

  

Првостепена надлежност  

Члан  13. 

 

(1) Дисциплински судија рјешава у првом степену по пријави за покретање 

дисциплинског поступка на свим, и у вези са, такмичењима које организује и 

спроводи органи Савеза, осим у случајевима прописаним Правилником о 

одбојкашким такмичењима у Републици Српској. 
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(2) Дисциплински судија непосредно рјешава и случајеве који нису предвиђени 

другим прописима, односно када се не може утврдити надлежност органа који треба 

да поступи по неком питању, а рјешење тог питања је у интересу одбојкашког спорта.  

  

Другостепена надлежност  

Члан  14. 

 

(1) Управни одбор рјешава у другом степену по жалбама одбојкашких субјеката на 

рјешења дисциплинског судије.  

(2) Одлуке Управног одбора су коначне.  

(3) У случају хитног рјешавања, другостепене одлуке може доносити и Одбор за хитна 

питања којим пресједава предсједник Савеза, уз додатно образложење овакве одлуке у 

коначном акту. 

(4) Скупштина одлучује у другостепеном поступку у складу са одредбама члана 32. 

Статута. 

 

Независност дисциплинских органа 

Члан  15. 

 

1) Дисциплински органи одлуке доносе потпуно независно, без икаквих упутстава и 

сугестија других органа. 

2) Члан другог органа или тијела не може присуствовати одлучивању (сједницама) 

дисциплинског органа, осим уколико није посебно позван од стране дициплинског 

органа. 

 

Дисциплински прекршаји 

Члан  16. 

 

Дисциплински прекршаји подразумјевају следећа понашања одбојкашких субјеката:  

1) неспортско понашање играча, чланова стручних штабова, представника клубова, 

судија и лица задужених испред клубова за обављање техничких и редарских послова 

у дворанама и то прије, за вријеме или након завршетка утакмице према другом 

играчу, судији, гледаоцима, званичним лицима или другим одбојкашким субјектима, 

исказано упућивањем увреда, псовки, клевета или упућивање непристојних гестова,  

2) бацање предмета или гађање одбојкашких субјеката прије, за вријеме и након 

завршетка утакмице од стране одбојкашких субјеката, гледалаца или навијача клубова,  

3) изазивање нереда, туче или учешћа у истом од стране одбојкашких субјеката,  

4) одлазак одбојкашких субјеката на утакмице или учешће на њима под утицајем 

алкохола или других опојних средстава,  

5) непредузимање потребних мјера за организацију утакмица, услед чега дође до 

напада или покушаја напада на службена лица, играче и судије од стране гледалаца,  



Правилник о дисциплинској и општ ој одговорност и                                6 
 

6) давање лажних података или фалсификованих службених и личних исправа 

приликом регистрације играча, службених лица и клубова или приликом наступања 

на утакмицама (овај прекршај је кажњив и у покушају),  

7) наступње клубова, играча, тренера, чланова стручних штабова или других 

службених лица на сталним одбојкашким такмичњима за вријеме у којем им је 

изречена казна суспензије или забране наступања,  

8) наступање за другу екипу на сталним одбојкашким такмичњима играча без 

одобрења клуба чији је члан,  

9) наступање клубова на међународним пријатељским утакмицама у земљи или 

иностранству без претходног одобрења Савеза;  

10)  наступање играча који су чланови домаћег клуба за инострани клуб у земљи 

или иностранству без претходног одобрења Савеза;  

11) наступање на првенственим утакмицама пионирских, кадетских и јуниорских 

категорија играча и играчица који су изгубили право да наступају према годинама у 

тим категоријама,  

12)  недолично и неспортско понашање на утакмицама са иностраним екипама у 

земљи или иностранству клуба или било ког одбојкашког субјекта, 

13)  недозвољавање клуба или прављење сметњи да његов члан наступа на 

утакмицама или присуствује припремама репрезентације,  

14)  нарушавање угледа Савеза на наступима у регионалним такмичењима;  

15)  ометање дисциплинског органа у вођењу дисциплинског поступка 

избјегавањем пријема позива, недавањем тражене изјаве, недостављањем доказа, 

онемогућавање утврђивања истине на различите начине, неуручивањем позива свом 

члану од стране клуба преко којег му је позив послат, вршење притиска на истог у 

циљу доношења повољнијег рјешења у дисциплинском поступку и сл,  

16)  неизвршавање коначних новчаних казни које је изрекао дисциплински органи,  

17)  неплаћање изречених трошкова дисциплинског поступка од стране 

дисциплинског органа,  

18)  неизмиривање финансијских обавеза према Савезу,  

19)  неизмиривање финансијских обавеза према ОС БиХ и међународним 

одбојкашким организацијама,  

20)  недолазак   или   закашњење службених  лица делегираних за утакмице,  

21)  неподношење извјештаја службених лица са утакмица,  

22)  подношење нетачних извештаја службених лица са утакмица (овај прекршај је 

кажњив и у покушају),  

23)  проузроковање материјалне штете Савезу намјерно или из крајње непажње,  

24)  одбијање потребне сарадње са другим одбојкашким субјектима или савезима 

када је та сарадња од значаја за одвијање такмичења или је у интересу одбојкашког 

спорта,  

25)  давање нетачних изјава или података чиме се јавност или други одбојкашки 

субјекти обмањују о стању, догађањима или остваривању права везаних за одбојкашки 

спорт и Савеза (овај прекршај је кажњив и у покушају),  
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26)  занемаривање обавеза утврђених општим и такмичарским актима Савеза, 

27)  неовлашћено  коришћење   ствари   или   средстава Савеза,  

28)  злоупотреба положаја или прекорачење овлашћења  одбојкашких субјеката,  

29)  одавање службене или друге тајне утврђене неким од општих аката Савеза,  

30)  ометање службених лица у обављању њихових функција на утакмицама за које 

су делегирани, на путовањима репрезентације и  сл., 

31)  остваривање противправне имовинске користи на рачун Савеза,  

32)  изношење или проношење нечег неистинитог или увредљивог о другом 

одбојкашком субјекту или Савезу путем комуникације унутар и изван Савеза,  

33)  одустајање клуба од такмичења после пријављивања или у току такмичења,  

34)  угрожавање регуларности система сталног такмичења у оквиру  Савеза;  

35)  кршење Кодекса Савеза,  

36)  други прекршаји који у себи садрже елементе прекршајног дјела или су 

утврђени другим општим актима Савеза.  

 

Дисциплинске казне 

Члан  17. 

 

За учињени дисциплински прекршај, могу се изрећи сљедеће казне: 

1) играчима: 

1. укор, 

2. новачана казна, ако примају накнаду за такмичење, 

3. забрана наступања одређеног броја утакмица, 

4. забрана наступања на одређено вријеме, 

2) одбојкашким клубовима и другим одбојкашким организацијама: 

1. укор 

2. новчана казна, 

3. забрана наступања на међународним утакмицама, 

4. играње утакмица на свом терену без присутности публике, 

5. забрана регистрације (трансфера) играча, 

6. враћање у нижи степен такмичења, 

7. искључење из Савеза, 

3) одбојкашким радницима: 

1. укор, 

2. новчана казна, ако примају накнаду за рад у одбојци, 

3. забрана приступа спортској дворани, 

4. забрана обављања функција на одређеном броју утакмица, 

5. забрана обављања функција у одбојкашким структурама на одређено вријеме, 

6. искључење из Савеза, 

4) одбојкашким судијама, делегатима и делегатима - контролорима на 

утакмицама: 

1. укор 
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2. новчана казна 

3. забрана суђења, односно обављања инструкторске, контролорске или делегатске 

дужности, за одређено вријеме или на одређеном броју утакмица 

4. брисање са листе судија, делегата или делегата-контролора, 

5. искључење из Савеза. 

 

Укор 

Члан  18. 

 

(1) Казна укора изриче се за дисциплинске прекршаје који су учињени под таквим 

олакшавајућим околностима, да их чине особито лаким. 

(2) Казна укора се не може изрећи за поновљени дисциплински прекршај. 

 

Новчана казна 

Члан  19. 

 

(1) Новчана казна може се изрећи одбојкашким субјектима које примају накнаду или 

другу накнаду за обављање своје дјелатности у клубу, Савезу или уопштено у 

одбојкашкој организацији. 

(2) Одлуку о износу новчане казне доноси дисциплиски орган на основу установљене 

тежине дисциплиског прекршаја у распону од 100,00 до 2.000,00 КМ. 

(3) Дисциплински орган дужан је примјењивати право једном изречене новчане казна 

примјењује се на исте или сличне дисциплинске прекршаје.  

(4) Новчане казне уплаћују се на жиро рачун Савеза или на начин како одреди 

дициплински орган рјешењем или одлуком о изрицању дисциплинске казне.  

(5) За свако искључење играча, тренера, одбојкашког радника или другог службеног 

лица може се поред дисциплинске казне за учињени прекршај изрећи и новчана казна. 

(6) Одбојкашки клубови су заједнички одговорни са извршиоцем прекршаја за новчане 

казне изречене играчима, тренерима и службеним лицима својих екипа и то без 

обзира на евентуални одлазак из клуба.  

 

Рок плаћања новчане казне и трошкова поступка 

Члан  20. 

 

(1) Рок плаћања изречене новчане казне и трошкова поступка је осам (8) дана, од дана 

коначности рјешења или одлуке дисциплинског органа.  

(2) У изузетним случајевима дисциплински орган, на образложену молбу, може 

одлучити да кажњени играч, тренер, одбојкашки радник или клуб плате казну у ратама 

и то: играч и одбојкашки радник најдуже у року од три мјесеца, а клуб у року од шест 

мјесеци.  

(3) Извршилац прекршаја је обавезан копију уплате новчане казне дозначити 

Канцечарији Савеза ради доказа о извршеној уплати.  
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Неизвршавање изречених новчаних казни 

Члан  21. 

 

(1) У случају да извршилац прекршаја не уплати новчану казну у утврђеном року, 

дисциплински орган покреће поступак предвиђен овим правилником. 

(2) У случају да одбојкашки субјект у остављеном року не изврши наведену казну, иста 

се извршава тако што наступа аутоматска суспензија одбојкашког субјекта до 

извршења изречене мјере 

(3) О неизвршењу изречених казни брине Канцеларија Савеза која о истим обавјештава 

такмичарски орган, надлежни орган и Управни одбор Савеза.  

 

Забрана наступања 

Члан  22. 

 

(1) Казна забране наступања може бити временска или за одређени број утакмица. 

(2) Временска казна забране играња може се изрећи у трајању до 12 мјесеци и изриче 

се на пуне мјесеце, а казна забране играња одређеног броја првенствених, куп или 

међународних утакмица до 12 утакмица.  

(3) Изузетно, за прекршаје везане за узимање недозвољених стимулативних средстава 

временска казна забране играња може се изрећи у дужем трајању од једне године, али 

највише до четири године, односно како је прописано антидопинг правилима и 

Свјетским антидопинг кодексом. 

(4) Играч кажњен забраном играња на одређено вријеме не може наступати само на 

оним утакмицама које обухвата та казна. 

(5) Играч који је кажњен забраном играња не може бити укључен у састав екипе на 

путовањима, нити на терену, у саставу водства клуба и резервних играча, на свим оним 

утакмицама за које је забрана играња изречена. 

(6) Уколико је играчу, изречена казна забране играња првенствених и куп утакмица, 

или временска казна, те је уз њих изречена и новчана казна, играч има право наступа 

када издржи казну забране играња утакмице или временску казну. 

 

Забрана обављања функције 

Члан  23. 

 

(1) Казна забране обављања функције може бити временска или за одређени број 

утакмица. 

(2) Казна забране обављања функције може се изрећи у трајању до 12 мјесеци, изриче 

се на пуне мјесеце, а казна забране обављања функције на одређеном броју утакмице 

до 12 утакмица.  

(3) Изузетно, за прекршаје везане за узимање недозвољених стимулативних средстава 

временска казна забране обављање функције може се изрећи у дужем трајању од једне 
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године, али највише до четири године, како је прописано антидопинг правилима и 

Свјетским антидопинг кодексом.  

(4) Лице које је кажњено овом врстом казне не може обављати никакву функцију у 

било којем органу или тијелу клуба или Савеза, у активностима које се обављају 

унутар обојкашке организације и које су везане за спортску активност и дјелатност, 

укључујући и учествовање у органима и тијелима  Савеза и ОС БиХ. 

(5) Зависно од функције коју обавља кажњено лице, ова казна обухвата и: 

1) забрану уласка у свлачионицу или приступа клупи за резервне играче, 

2) забрану уласка у просторије клуба или Савеза, 

3) забрану уласка у свечану (главну) ложу спортске дворане. 

(6) Дисциплински орган који је изрекао казну забране обављања функције у акту о 

изрицању казне назначиће, ако је примјењиво, шта осим спортских активности и 

дјелатности из ст. 4. и 5. овог члана, обухвата казна забране обављања функције. 

5) Казна забране обављања функције обухвата и забрану играња за вријеме док 

траје казна. 

6) Клуб или Савез је одговоран за спорвођење ове казне. 

 

Забрана наступања на међународним утакмицама 

Члан  24. 

 

1) Казна забране наступања на међународним утакмицама може се изрећи у трајању до 

једне године, а казна се изриче на пуне мјесеце. 

2) За вријеме трајања казне из претходног става играчи и одбојкашки радници тога 

клуба не могу гостовати на међународним такмичењима у било којој функцији у вези 

са обојкашким спортом. 

3) Играчи кажњеног клуба могу једино наступити као чланови репрезентације 

Републике Српске и БиХ. 

 

 Играње утакмице на свом терену без присуства публике 

Члан  25. 

 

(1) Казна играња утакмица на свом терену без присуства публике може се изрећи као 

казна играња на дјеломично затвореној спортској дворани или као казна играња без 

публике.  

(2) Казна играња на дјеломично затвореној спортској дворани значи да се за утакмица 

за коју је изречена та казна не смије предвидјети присутност гледалаца на одређеном 

дијелу (трибини) игралишта. У одлуци о казни дициплински орган треба навести на 

коју је трибину (дијелу трибине) забрањен улаз публици. 

(3) Казна играња на дјеломично затвореној спортској дворани не може се изрећи за 

више од три (3) утакмице на којима кажњени клуб наступа као домаћин. 

(4) Казна играња без присутности публике значи да се за утакмицу за коју је изречена 

таква казна не смије предвидјети присутност више од 100 гледалаца у које спадају: 
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играчи, овлашћена лица и одбојкашки радници клуба домаћина, играчи, овлашћена 

лица и одбојкашки радници из гостујућег клуба, акредитовани новинари и 

фоторепортери, службена лица и представници Савеза. 

(5) Казна из овог члана се издржава на првенственим и куп утакмицама. 

(6) Дисциплниски орган може одредити да кажњени клуб на све или дио утакмица 

које су обухваћене казном из овог члана може на трибине, до највише 30% капацитета 

дворане, као гледаоце бесплатно пустити дјецу млађу од шеснаест година и њихове 

пунољетне родитеље или водитеље. 

 

Забрана регистрације (трансфера) играча 

Члан  26. 

 

(1) Забрана регистрације (трансфера) играча значи да кажњени клуб не може у 

одређеном времену регистровати нове играче. 

(2) Забрана регистрације играча може се изрећи за одређено вријеме и то у трајању од 

једног до три мјесеца и примјењује се само у времену када би клуб могао 

регистровати нове играче или за одређене прелазне рокове и тада се може изрећи на 

највише један прелазни рок. 

(3) Ова казна се односи на регистрације играча који долазе из домаћег или 

иностраног клуба, али се не односи на прву регистрацију играча. 

(4) У случају да је ова казна изречена због прекршаја који се односи на непоштовање 

обавеза, дициплински орган може укинути казну ако клуб извршилац прекршаја за 

вријеме издржавања казне испуни своју обвезу.  

(5) У случају да извршилац прекршаја понови исту врсту прекршаја унутар времена од 

двије године, дициплински орган може одредити да се уз казну за нови прекршај 

издржи и преостали дио казне која је укинута. 

 

Враћање у нижи степен такмичења 

Члан  27. 

 

(1) Казна враћања у нижи степен такмчења је најтежа дисциплинска казна која се клубу 

може изрећи, а састоји се од враћања сениорске екипе у први сљедећи нижи степен 

такмичења. 

(2) Казна враћања у нижи степен такмичења спроводи се након коначности одлуке.  

(3) Ако је такмичење у току, кажњени клуб – сениорска екипа, остаје изван такмичења 

до сљедеће такмичарске године. 
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Суспензија 

Члан  28. 

 

Суспензију, као дисциплинску мјеру, дисциплински орган може изрећи за све 

предвиђене дисциплинске прекршаје када је извршење таквог прекршаја од стране 

неког одбојкашког субјекта изазвало или може изазвати теже последице по живот или 

здравље људи, ако такво понашање има елементе дјела које може оставити теже 

последице на одбојкашки спорт и односе у Савезу.  

 

Врсте суспензија 

Члан  29. 

 

Суспензија може бити аутоматска или на основу одлуке дисциплинског органа.  

 

Аутоматска суспензија 

Члан  30. 

 

(1) Аутоматска суспензија наступа у случају када је одбојкашки субјект одстрањен са 

утакмице и траје док дисциплински орган не изрекне одговарајућу казну, а најдуже 

мјесец дана.  

(2) За аутоматску суспензију дисциплински орган није дужан да доноси посебно 

рјешење, већ је делегат утакмице дужан да одстрањеном одбојкашком субјекту ту 

чињеницу одмах након одстрањења саопшти.  

 

Привремена суспензија 

Члан  31. 

 

Одбојкашки субјект може бити привремено суспендован одлуком дисциплинског 

органа и то најдуже до окончања поступка, али не дуже од 30 дана.  

  

Рјешење о суспензији 

Члан  32. 

 

Рјешење о суспензији дисциплински орган доставља одбојкашком субјекту у року од 3 

дана од дана пријема пријаве.  

 

Хитност поступка 

Члан  33. 

 

(1) Предмети у којима је изречена суспензија су хитног карактера и морају се 

рјешавати у најкраћем могућем року.  
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(2) О изреченој суспензији извјештавају се у року од 3 дана надлежни такмичарски 

органи и организације чији је члан одбојкашки субјект.  

  

 

Престанак суспензије 

Члан  34. 

Суспензија престаје доношењем рјешења дисциплинског органа.  

 

Приговор на рјешење о суспензији 

Члан  35. 

 

(1) На рјешење дисциплинског органа о суспензији одбојкашки субјект коме је 

изречена суспензија има право приговора Одбору за хитна питања који ће у року од 

24 часа одлучити о њеној основаности и наложити првостепеном дисциплинском 

органу да преиспита своју одлуку уколико сматра да је иста неосновано изречена уз 

образложење о разлозима за такво мишљење.  

(2) Првостепени дисциплински орган на основу налога из става 1. овог члана, може, а 

не мора, да измијени своју одлуку, а у случају да не измени своју одлуку, 

суспендовани субјект има право да уложи жалбу другостепеном органу на такву 

одлуку првостепеног дисциплинског орган.  

(3) Уколико одбојкашком субјекту од стране дисциплинског органа буде изречена 

временска казна или казна забране играња или бављења функцијом, у исту се 

урачунава вријеме проведено под суспензијом.  

 

Искључење из Савеза 

Члан  36. 

 

(1) Казна искључења из Савеза изриче се за изразито тешке прекршаје предвиђене 

овим правилником. 

(2) Одбојкашки субјект који је кажњен овом врстом казне брише се из чланства Савеза, 

а кажњена лице не може обављати никакву одбојкашку функцију. 

(3) О казни искључења извјештава се надлежни одбојкашки субјект Савеза. 

 

Одмјеривање казне 

Члан  37. 

 

(1) Дисциплински орган који доноси одлуку о дисциплинском прекршају одмјериће 

извршиоцу прекршаја казну у границама одређеним овим правилником. При томе ће 

узети у обзир све отежавајуће и олакшавајуће околности које утичу да казна буде већа 

или мања, а посебно: тежину учињеног дисциплинског прекршаја и његове 

посљедице, околности под којима је прекршај учињен, степен кривње извршиоца 
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прекршаја, држање извршиоца прекршаја послије учињеног прекршаја и да ли је 

извршилац прекршаја у повратку - раније кажњаван за исти или сличан прекршај. 

(2) Уколико се утврде посебне олакшавајуће околности или ако се ради о играчу 

јуниору, кадету или пиониру, може се изрећи и блажа казна.  

(3) Новчана казна и забрана наступања или вршења функције на одређеном броју 

утакмица или у одређеном временском периоду се могу изрећи за било који прекршај 

утврђен овим правилником и било ком  одбојкашком субјекту.  

(4) Казна искључења изриче се за прекршаје којим се на груб начин нарушава углед 

Савеза, изазову крупне последице по одбојкашки спорт у Републици Српској и када 

надлежни државни орган правоснажним рјешењем забрани рад. 

 

Ублажавање казне 

Члан  38. 

 

(1) У случајевима у којима овај правилник прописује могућност блажег кажњавања, 

умјесто предвиђене казне за одређени дисциплински прекршај, може се изрећи 

најмања мјера те врсте казне или блажа врста казне. 

(2) Разлози ублажавања казне морају се навести у образложењу одлуке о изрицању 

казне. 

(1) Прописане врсте дисциплинских казни у члану 17. овог правилника набројане су 

по тежини од најблаже према најтежој. 

 

Јединствена казна 

Члан  39. 

 

1) Ако је извршилац прекршаја учинио више прекршаја, утврдиће се претходно висина 

казне за сваки прекршај и изрећи јединствена казна, која не може пријећи двоструку 

висину најтеже утврђене казне.  

2) Ако извршилац прекршаја почини прекршај за вријеме док већ издржава казну за 

раније почињени прекршај, изрећи ће се јединствена казна за све прекршаје, 

узимајући прије изречену казну као већ утврђену. Дио прије изречене казне коју је 

извршилац прекршаја већ издржао урачунат ће се у изречену јединствену казну. 

 

Условна казна 

Члан  40. 

 

(1) Изречене казне се могу претворити у услов од једне до три године када је прекршај 

учињен први пут и без тежих последица.  

(2) Претварање изречене казне у условну казну може донијети дисциплински орган 

који је донио коначну одлуку о казни извршиоца прекршаја. 
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Омаловажавање одлука 

Члан  41. 
 

Играч или одбојкашки радник који извргава руглу одлуке органа савеза, омаловажава 

их, исмијава или изјављује да их неће поштовати, казниће се: 

1) новчаном казном, 

2) забраном играња до три утакмице, или 

3) обављања функција до два мјесец. 

 

Покретање дициплинског поступка 

Члан  42. 

 

(1) Дисциплински поступак покреће се пријавом дисциплинском судији од стране 

одбојкашког субјекта.  

(2) Пријавом се истовремено или посебно може покренути и поступак за утврђивање 

материјалне одговорности неког одбојкашког субјекта.  

  

Подношење пријаве за покретање дисциплинског поступка 

Члан  43. 

 

(1) Пријава се подноси за покретање дисциплинског поступка дисциплинском судији 

путем Канцеларије Савеза, осим у случајевима прописаним Правилником о 

одбојкашким такмичењима у Републици Српској. 

(2) Генерални секретар Савеза, а у његовом одсуству директор такмичења Савеза, 

подноси пријаву за покретање дисциплинског поступка, у свим случајевима 

дисциплинског прекршаја које су починили: 

1) чланови Скупштине, Управног одбора и других органа Савеза, 

2) чланови других органа и тијела Савеза у случајевима када је прекршај почињен 

у вези са дјеловањем у том органу или тијелу, 

3) играчи, одбојкашки радници, клубови, судије и тренери на свим међународним 

утакмицама, утакмицама одиграним у оквиру такмичењима свих репрезентација 

Савеза и ОС БиХ, као и прекршајима учињеним у свези с тим утакмицама, 

4) клубови, при финанцијско-материјалном пословању када је ријеч о њиховим 

обвезама према Савезу, 

5) играчи, дјелатници, клубови и овлашћена лица клубова, када је ријеч о 

прекршају у свези с прописима о регистрацији играча за клубове сталних 

одбојкашких такмичења, за играче који одлазе у иностране клубове и играче који се 

враћају из иностранства, 

6) судије које су на листама суђења утакмица на такмичењима за које је надлежан 

Савез, за прекршаје који су почињени у вези с дужности одбојкашког судије. 
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(2) Директор такмичења Савеза подноси пријаву за покретање дисциплинског 

поступка за дисциплинске прекршаје у такмичењу и у вези са такмичењем, како је 

прописано Правилником о одбојкашким такмичењима у Републици Српској.   

 

Садржај пријаве за покретање дисциплинског поступка 

Члан  44. 

 

Пријава за покретање дисциплинског поступка садржи:  

1) назив органа којем се пријава упућује,  

2) име и презиме појединца, односно назив одбојкашког субјекта и основне 

податке о њему,  

3) вријеме, мјесто, начин извршења и опис дисциплинског прекршаја који је 

учињен, односно материјалне штете која је учињена,  

4) доказе (материјалне или прикупљене изјаве),  

5) датум, име и презиме и потпис подносиоца пријаве за покретање поступка.  

 

Временски рокови  

Члан  45. 

 

Временски рокови у дисциплинском поступку рачунају се на сљедећи начин: 

1) кад је рок одређен по данима, дан у који је достављени поднесак извршен, не 

урачунава се у рок, већ се за почетка рока узима први сљедећи дан, 

2) почетак и ток рока не спријечавају недјеље и државни празници, али ако 

посљедњи дан рока пада у недјељу или на дан државног празника, рок истиче 

првог сљедећег радног дана, 

3) поднесак је поднесен у року ако је прије него што рок истекне стигао у 

сједиште дисциплинског органа - Канцеларију Савеза, а ако је упућен препорученом 

поштом на дан предаје у пошти сматра се као дан предаје, или је дошао путем 

регистроване електронске поште. 
 

Надлежни дисциплински орган пријаве за покретање дисциплинског поступка 

Члан  46. 

 

1) Прије спровођења поступка, дисциплински орган којем је достављена пријава за 

покретање дисциплинског поступка треба претходно утврдити да ли је надлежно 

расправљати о том предмету. 

2) Ако дисциплински орган није надлежан за рјешавање по пријави за покретање 

дисциплинског поступка, дужно је предмет уступити надлежном дисциплинском 

органу, одмах и без одлагања. 

3) Ако се против извршиоца прекршаја води поступак пред више дисциплинских 

органа, спровесће га онај дисциплински орган који је поступак прво започео. 
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Сукоб надлежних дисциплинских органа 

Члан  47. 
 

Сукоб надлежности дисциплинских органа рјешава Управни одбор Савеза. 

Акти дисциплинских органа 

Члан  48. 

 

(1) Дисциплински органи у дициплинском поступку могу донијети сљедеће акте: 

1) закључак,  

2) рјешење, 

3) одлуку. 
2) Закључак је акт којим се уређује неко процесно питање. 

3) Рјешење је акт којим се одлучује о прекршајној одговорности и изриче казна 

првостепеног органа или се одлучује о осталим питањима за које није предвиђено 

доношење закључка или одлуке. 

4) Одлука је акт којом дугостепени орган одлучује на основу жалбе на првостепеног 

рјешење. 
 

Закључак о обустављању дисциплинског поступка 

Члан  49. 

 

(1) На основу поднесене пријаве за покретање дисциплинског поступка и утврђене 

надлежности, дисциплински орган разматра пријаву и доноси Закључак о 

обустављању дисциплинског поступка у сљедећим случајевима: 

1) уколико утврди да нема елемената за покретање дисциплинског поступка,  

2) да нису досатвљени потребни доказни материјали, 

3) да је пријава поднесена од неовлашћеног лица доноси, 

4) ако радња која се окривљеном ставља на терет не представља дисциплински 

прекршај,  

5) ако постоје околности које искључују одговорност одбојкашког субјекта, или 

6) ако се докаже да одбојкашки субјект није учинио дисциплински прекршај.  

(2) Закључак из става 1. овог члана садржи разлоге за обустављање дисциплинског 

поступка. 

(3) Уколико првостепени дисциплински орган донесе закључак из става 1. овог члана, 

исти одмах доставља одбојкашком субјекту подносиоцу пријаве за покретање 

дисциплинског поступка, са наведеним разлозима не прихватања исте. 
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Жалба на закључак о обустављању дисциплинског поступка 

Члан  50. 

 

(1) На Закључак о обустављању дисциплинког поступка подносилац пријаве за 

покретање дисциплинског поступка има право жалбе другостепеном органу у року од 

три (3) дана од дана пријема закључка. 

(2) Жалба на Закључак о обустављању дисциплинског поступка не задржава никаква 

права одбојкашког субјекта против којег је поднесена пријава за покретање 

дисциплинског поступка. 

 

Саставни дијелови рјешења и одлуке дисциплинских органа 

Члан  51. 

 

(1) Саставни дијелови рјешења и одлуке дисциплинских орагана садрже: 

1) увод, 

2) диспозитив, 

3) образложење, 

4) поука о правном лијеку, 

5) остали елементи. 

(2) Увод садржи назив орган, пропис о надлежности, име извршиоца прекршаја, 

евентуланог законског заступника, означење прописа. 

(3) У диспозитиву рјешава се предмет поступка у цјелости, односно врста прекршаја, 

казна, рок у којем се одлука о казни мора спровести и од када тече, може одлучивати 

о трошковима. 

(4) Образложење служи да прави смисао диспозитиву, односно у образложењу се 

наводи опис прекршаја, кратко излагање странке у поступку, разлози који су одлучили 

при оцјени чињеница и правне прописе.  

(5) Поуком о правном лијеку странци у поступку се даје до знања да ли има право 

жалбе или не, као и надлежни орган за рјешавање по жалби и износ таксе на жалбу. 

(6) Остали елементи рјешења или одлуке дисциплинског органа су потпис 

овлашћеног лица у дисциплинском поступку, печат, датум и број протокола. 

 

Рјешење о покретању дисциплинског поступка 

Члан  52. 

 

(1) На основу поднесене пријаве за покретање дисциплинског поступка и утврђене 

надлежности, дисциплински орган разматра пријаву и доноси рјешење о покретању 

дисциплинског поступка. 

(2) Рјешење из става 1. овог члана садрже разлоге за покретање дисциплинског 

поступка. 
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(3) Уколико дисциплински орган донесе Рјешење о покретању дисциплинског 

поступка одмах доставља одбојкашком субјекту на којег се иста односи, са захтјевом 

за писмено изјашњење по наводима у истом.   

(4) Рок за доставу писмене изјаве од стране одбојкашког субјекта против кога је 

пријава поднешена је 5 дана од дана пријема исте.  

 

Рјешење о изрицању казне првостепеног органа 

Члан  53. 

 

(2) Првостепени дисциплински органи доносе рјешења о изрицању казне на основу 

дисциплинске пријаве, достављених доказа и достављене писмене изјаве од стране 

извршеника прекршаја.  

(2) Само у компликованијим случајевима гдје на основу наведеног у ставу 1. овог 

члана, дисциплински орган не може утврдити истину, односно заузети став, заказаће 

се јавна расправа на коју ће се позвати лица од којих се морају непосредно 

прикупити изјаве или други доказиви материјали.  

 

Достављање докумената од стране дисциплинских органа 

Члан  54. 

 

(1) Доставе свих рјешења и других докумената од стране дисциплинских органа 

одбојкашком субјекту врши се преко клуба чији је он члан или директно на његову 

адресу пребивалишта или путем верификоване електронске поште. 

(2) Датум када је рјешење или други захтјев достављен клубу сматра се као датум 

уручења истог одбојкашком субјекту те се одбојкашки субјект коме је на овај начин 

уручен документ не може позивати да му клуб није у року доставио исти.  

  

Недостављање писмене изјаве извршиоца прекршаја 

Члан  55. 

 

Уколико одбојкашки субјект против кога је покренут дисциплински поступак не 

достави или не достави у постављеном року своју писмену изјаву на околности 

наведене у пријави, дисциплински орган ће своје рјешење донијети на основу 

достављене му дисциплинске пријаве и других прикупљених доказа.  

  

Позив на јавну расправу 

Члан  56. 

 

Позив за евентуалну јавну расправу садржи сљедеће:  

1) назив дисциплинског органа,  

2) назив одбојкашког субјекта који се позива и у ком својству,  
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3) опис дисциплинског прекршаја који се одређеном одбојкашком субјекту 

ставља на терет,  

4) мјесто одржавања, дан и час почетка расправе,  

5) упозорење да ће се расправа одржати ако се изостанак унапријед не оправда.  

  

Ток јавне расправе 

Члан  57. 

 

(1) У случају одржавања јавне расправе у првом степену руководи дисциплински 

судија, или директор такмичења у складу са Правилником о одбојкашким 

такмичењима у Републици Срспкој, а у другом степену предсједник Управног одбора, 

односно предсједник Скупштине у складу са одредбама члана 32. Статута. 

(2) Послије отварања расправе утврђује се да ли су сва лица позвана на расправу 

уредно позвана и да ли су се одазвали позиву.  

(3) Расправа се може одржати и у одсуству појединих лица која су на њу позвана 

уколико нису оправдали свој изостанак.  

(4) Када се утврди да су испуњени услови за одржавање расправе, чита се пријава за 

покретање поступка, саслушавају се позвана лица и изводе се докази, односно 

спроводе се друге радње за утврђивање чињеничног стања.  

(5) У току расправе води се записник у који се уносе сви подаци од значаја за 

доношење одлуке.  

 

Право на жалбу  

Члан  58. 

 

Сваки одбојкашки субјект којем је првостепени орган издао Рјешење о изрицању казне 

има право да у року прописаном овим правилником поднесе жалбу другостепеном 

органу. 

Поступак по жалби  

Члан  59. 

 

(1) Против одлуке првостепеног органа може се поднијети жалба другостепеном 

органу у року од осам (8) дана од дана пријема рјешења.  

(2) Жалба се улаже преко Канцеларије савеза и доставља се првостепеном органу да 

комплетира документацију и евентуално сам измијени своје рјешење уколико 

процијени да су разлози у жалби оправдани.  

(3) По комплетирању документације првостепени орган одмах доставља све списе 

предмета другостепеном органу на одлучивање.  
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Задржавање извршења  

Члан  60. 

 

Жалба задржава извршење дисциплинске казне.  

 

Немогућност изрицања теже казне 

Члан  61. 

 

Уколико на рјешење првостепеног органа жалбу поднесе само одговорни одбојкашки 

субјект, другостепени орган му не може изрећи тежу казну од оне која му је изречена у 

првом степену.  

  

Одлучивање другостепеног органа 

Члан  62. 

 

(1) Управни одбор, односно Одбор за хитна питања у складу са Правилником о 

одбојкашким такмичењима у Републици Српској, као другостепени орган, одлучује о 

жалбама на рјешење првостепеног органа. 

(2)  Посебно се води записник о вијећању и гласању о доношењу наведене одлуке 

другостепеног органа.  

 

Одлука другостепеног органа по жалби 

Члан  63. 

 

(1) Другостепени орган доноси одлуку којом одлучује о сљедећем: 

1) усваја жалбу одбојкашког субјекта на првостепно рјешење и: 

1. укида првостепено рјешење и враћа поступак првостепеном органу на поновно 

одлучивање са назначеним пропустима или недостацима укинутог акта, 

2. преиначује рјешење првостепеног органа и доноси нови меритум у 

дисциплинском поступку,  

2) одбацује жалбу одбојкашког субјекта на првостепно рјешење као непотпуну, 

неблаговремену или поднијету од ненадлежног лица, 

3) одбија жалбу одбојкашког субјекта на првостепно рјешење као неосновану. 

(2) У образложењу Одлуке из става 1. овог члана обавезно се наводе разлози 

одлучивања по предметној жалби. 

(3) У другостепеном поступку не могу се оцјењивати докази, нити утврђене чињенице 

које нису наведене у поступку првостепеног органа. 

 

 

 

 

 



Правилник о дисциплинској и општ ој одговорност и                                22 
 

Рок за доношење Одлуке другостепеног органа по жалби 

Члан  64. 

 

(1) Другостепени орган је дужан да у року од мјесец дана, од дана пријема жалбе, 

донесе одговарајућу одлуку по истој.  

(2) Уколико се одлука другостепеног органа не донесе у року из претходног става, 

сматра се да је жалба усвојена на начин да је рјешење првостепеног ораган укинуто и 

враћено првостепеном органу на поновно рјешавање. 

 

Поступак за заштиту законитости на коначност одлуке другостепеног органа  

Члан 65. 

 

(1) Против коначности одлуке другостепеног органа, на приједлог заинтересоване 

странке, може се покренути поступак за заштиту законитости пред Скупштином, ако се 

сматра да су одлуком другостепеног органа повријеђени прописи такмичења и 

процедуре доношења такве одлуке, како је то и прописано одредбама Правилиника о 

одбојкашким такмичењима у Републици Српској. 

(2) Покретање поступка за заштиту законитости другостепеног органа не одлаже 

извршење коначне одлуке другостепеног органа. 

 

Посебна надлежност другостепеног органа  

Члан  66. 

 

Приликом одлучивања дисциплински орган није везан квалификацијом из пријаве о 

покретању поступка.  

 

Достављање рјешења или одлуке дисциплинског органа 

Члан  67. 

 

(1) Рјешење, односно одлука дисциплинског органа се доставља одбојкашком субјекту 

против којег је покренут дисциплински поступак, подносиоцу пријаве, такмичарском 

органу, клубу односно организацији којој припада и канцеларији Савеза.  

(2) Надлежни дисциплински орган је дужан доставити рјешење или одлуку у поступку 

писаним путем, препорученом поштом на адресу или регистрованом електронском 

поштом. 

(3) У сложеним случајевим, може се доставити само диспозитив рјешења или одлуке, 

а образложење се може доставити најкасније у року од десет дана од дана изрицања 

рјешења или одлуке. У овом случају рок за жалбу на рјешење првостепеног органа 

тече од дана пријема образложења рјешења. 

(4) У случају једне неуспјеле доставе, рјешење или одлука се објављују на интернет 

страцници Савеза и достава се сматра обављеном у року од три дна од дана објаве на 

интернет страници Савеза. 
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(5) Одбојкашки субјект је дужан доставити рјешење или одлуку свом члану који 

извршилац прекршаја који је био учесник дисциплинског поступка. 

 

Почетак тока казне  

Члан  68. 

 

(1) Рјешење или одлука о казни мора бити саопштена одбојкашом субјекту најкасније 

48 часова прије играња прве утакмице која иде у казну. 

(2) Казна забране играња тече од дана саопштења рјешења или одлуке играчу или 

клубу.  

(3) Остале врсте казни почињу тећи од дана коначности рјешења или одлуке. 

(4) Коначна рјешења или одлуке дисциплинског органа које се односе на прекршаје 

везане уз допинг достављају се Одбојкашком савезу БиХ и надлежној агенцији за 

антидопинг контролу. 

 

Надлежни орган за праћење извршења казни 

Члан  69. 

 

Првостепени орган и Канцеларија Савеза су, по службеној дужности, дужни пратити 

извршење казни. 

Материјална одговорност 

Члан  70. 

 

(1) Одбојкашки субјекти одговорни су за материјалну штету коју направе својим 

дисциплинским прекршајем и дужни су да ту штету надокнаде Савезу.  

(2) Уколико штету проузрокује више одбојкашких субјеката, сваки од њих је одговоран 

за дио штете коју је проузроковао.  

(3) Уколико се не може утврдити појединачна одговорност и удио, штету надокнађују 

у једнаким дијеловима.  

  

Одлучивање о материјалној одговорности 

Члан  71. 

 

(1) О материјалној штети одлучује дисциплински орган који води дисциплински 

поступак.  

(2) У поступку се утврђује:  

1) постојање штете,  

2) околности под којима је она настала,  

3) висина штете,  

4) име и презиме, односно назив одбојкашког субјекта, који је починио штету,  

5) висина паушалног износа штете ако се не може утврдити њен тачан износ.  
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(3) Висина штете утврђује се на основу тржишне вриједности нове ствари у новчаном 

износу.  

 

Изрицање материјалне одговорности 

Члан  72. 

 

(1) Изрицање материјалне одговорности се утврђује рјешењем или одлуком 

дисциплинских органа на основу спроведеног дисциплинског поступка. 

(2) Све одредбе које се односе на утврђивање дисциплинске одговорности и изрицање 

казни, сходно се примењују и код материјалне одговорности.  

 

 Трошкови поступка  

Члан  73. 

 

Трошкови дисциплинског поступка представљају трошкове који су неопходни да би 

се поступак спровео и који у себи садрже материјалне трошкове израде и доставе 

рјешења или одлука, као и доказа и паушалне накнаде за утрошено вријеме 

запослених у Савезу и дисциплинских органа.  

  

Износ трошкова поступка  

Члан  74. 

 

Трошкови поступка се утврђују у паушалном износу од 10% од изречене новчане казне, 

односно у износу од 10 до 200 КМ за изречене казне забране играња, обављања 

функције и временске казне.  

  

Приход од трошкова поступка  

Члан  75. 

 

Приходи од трошкова поступка припадају Савезу.  

 

Поступак опозива изречене дисциплинске казне 

Члан  76. 

 

(1) Уколико одбојкашки субјект којем је изречена дисциплинска казна претворена на 

услов на одређени период (вријеме провјеравања) у одређеном времену почини нови 

дисциплински прекршај, дисциплински судија ће опозвати раније изречени услов по 

службеној дужности. 

(2) Када дисциплински судија опозове изречени услов због новог дисциплинског 

прекрашаја, истим рјешењем ће за нови и ранији дисциплински прекршај изрећи тежу 

дисциплинску казну, узимајући у обзир све околности конкретног догађаја. 
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Понављање дисциплинског поступка 

Члан  77. 

 

(1) На приједлог кажњеног одбојкашког субјекта може се покренути приједлог за 

понављање дисциплинског поступак, ако се, након коначности, докаже да је тај 

одбојкашки субјект за исти дисциплински прекршај већ кажњен, као и када се изнесу 

нове чињенице или поднесу нови докази који би довели до другачије одлуке да су 

били познати у пријашњем поступку. 

(2) У случајевима који нису обухваћени ставом 1. овог члана не може се покренути 

приједлог за понављање дисциплинског поступка. 
 

Приједлог за покретање понављања дисциплинског поступка 

Члан  78. 

 

(1) Приједлог за понављање дисциплинског поступка може се поднијети најкасније 

30 дана од дана сазнања за нове чињенице и доказе, које подносилац приједлога није 

знао или није могао за њих знати у току дисциплинског поступка. 

(2) Приједлог за понављање дисциплинског поступка подноси се дисциплинском 

органу које је донијело коначну одлуку, и тај орган доноси закључак о захтјеву за 

покретање понављања дисциплинског поступка.  

(3) Уколико надлежни орган оцијени да је приједлог за понављање дисциплинског 

поступка основан, дисциплински орган укида своје рјешење или одлуку и након 

проведеног поступка доноси ново рјешење или одлуку. 

(4) Приједлог за понављање дисциплинског поступка не одлаже извршење коначног 

рјешења или одлуке за коју се тражи понаваљање, али надлежни дисциплински орган 

надлежан за одлучивање о приједлогу може одлучити да се одгоди извршење док се 

не одлучи о приједлогу ако цијени да би приједлог за понављање могао бити уважен. 

(5) Понављање дисциплинског поступка може се предложити најкасније шест 

мјесеци од коначности одлуке за коју се тражи обнављање поступка.  

(6) Уколико су нове чињенице или нови докази на које се позива подносилац 

приједлога утврђене правоснажном судском одлуком, рок за подношење приједлога 

износи двије године од дана правоснажности рјешења или одлуке којом је завршен 

дисциплински поступак. 

 

 

Покретање дисциплинског поступка на основу окончаног дисциплинског поступка 

Члан  79. 

 

На основу окончаног дисциплинског поступка пред дисциплинским органима, 

уколико постоји сазнања да су лица која су лажно свједочила или достављала 

фалсификоване исправе и доказе у окончаном дисциплинском поступку, може се 

покренути дисциплински поступак пријавом оштећеног одбојкашког субјекта и то у 
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року од 30 дана од дана сазнања за постојање наведених чињеница, а све то у 

објективном року од годину дана од дана коначности дисциплинске одлуке о којој је 

ријеч.  

 

Ванредно ублажавање казне 

Члан  80. 

 

(1) Изузетно, када постоје несумњиви докази да је рјешење или одлука 

дисциплинских органа са кажњавањем постигла своју сврху, Управни одбор Савеза на 

приједлог кажњеног одбојкашког субјекта може донијети одлуку о ублажавању или 

ослобађању даљег извршења казне.  

(2) У поступку ублажавања, казна се може претворити у услов од једне до три године.  

 

Застарјелост у дисциплинском поступку 

Члан  81. 

 

Дисциплински поступак се не може покренути ни водити по истеку рока од три (3) 

мјесеца од дана сазнања за учињени дисциплински прекршај и учиниоца, односно у 

року од шест (6) мјесеци од дана учињеног прекршаја.  

   

Рјешавање случајева који нису предвиђени правилником 

Члан  82. 

 

За све случајеве који нису предвиђени овим правилником, рјешаваће Управни одбор 

Савеза.  

  

Промјена износа новчаних казни и трошкова 

Члан  83. 

 

Уколико Управни одбор Савеза донесе одлуку о промјени висине износа минималних 

и максималних новчаних казни и трошкова поступка, иста се примјењују од дана 

доношења, без посебне измјене овог правилника. 

 

 

Дисциплински прекршаји почињени прије ступања на снагу правилника 

Члан  84. 

 

За дисциплинске прекршаје који су почињени прије ступања на снагу овог 

правилника, а за њих још није изречена коначна одлука, примјењиваће се одредбе 

оног правилника који је блажи за извршеника прекршаја. 
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Супсидијарна примјена  

Члан  85. 

 

(1) Правилници о дисциплинској, општој и материјалној одговорности одбојкашких 

субјеката у Републици Српској не могу бити у супротности са овим правилником.  

(2) За питања која нису уређена овим правилником, а појаве се у дисциплинском 

поступку, дисциплински органи ће супсидијарно користити одговарајуће законске 

поступне прописе и правне обичаје спортског права. 

 

Измјене и допуне правилника и његово тумачење  

Члан 84. 

 

(1) Измјене и допуне овог правилника врши Управни одбор по поступку за његово 

доношење. 

(2) У правном јединству са другим општим актима Савеза, овај правилник аутентично 

тумачи Управни одбор Савеза.  

Престанак важења  

Члан 85. 

 

Стуапањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о дисциплинској и 

материјалној одговорности ОС РС објављен под бројем: 01-72/20 од 04.03.2020. 

године.  

Ступање на снагу  

Члан 86. 

      

(1) Овај правилник ступа на снагу даном доношења.  

(2) Одбојкашки субјекти су дужни у року од 90 (деведесет) дана од ступању на снагу 

овог правилника донијети и ускладити своја акта о дисциплинској одговорности са 

његовим одредбама.   

Потпис правилника 

Члан 87. 

 

Правилник потписује именом, презименом и власторучним потписом предсједник 

Управног одбора. 

 

Број: 01-311/22                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК   

Датум, 28.11.2022. године                                                            Милутин Поповић           

             

                                                                           

 

 

 


