На основу члана 100. став 2. тачка 10) Закона о спорту („Службени гласник РС“, број
10/2016: у даљем тексту Закон) и члана 39. став 1. тачка 5) Статута Плесног савеза Србије, на
седници Управног одбора Плесног савеза Србије одржаној дана 30.12.2020. године усвојенe су
измене и допуне

ДИСЦИПЛИНСКОГ ПРАВИЛНИКА ПЛЕСНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
(пречишћен текст)
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Дисциплинским правилником (у даљем тексту: Правилник) Плесног савеза Србије
(у даљем тексту: Савез) уређују се појам дисциплинских прекршаја, услови за дисциплинску
одговорност, дисциплинске мере, услови за прописивање и примену дисциплинских санкција,
систем санкција, дисциплински органи, дисциплински поступак и поступак извршења одлуке
донете од стране дисциплинског органа.
Члан 2.
Овај Правилник се односи на чланове Савеза - правна лица, физичка лица - чланове тих
правних лица, као и лица која као представници чланова Савеза обављају функције у Савезу,
односно једним именом: лица у надлежности Савеза.
Лица у надлежности Савеза која поступе супротно одредбама Статута Савеза, овог
Правилника и других општих аката Савеза подлежу дисциплинској одговорности и могу им се
изрећи дисциплинске санкције.
Члан 3.
Сврха кажњавања је да се осигура правилна примена општих аката Савеза, те да се утиче
превентивно на лица на које се односи овај Правилник, да не чине прекршаје.
Члан 4.
На учиниоца дисциплинског прекршаја примењује се Правилник који је важио у време
извршења дисциплинског прекршаја.
Ако су после учињеног дисциплинског прекршаја донете измене и допуне, односно нови
Правилник, примениће се Правилник који предвиђа блажу санкцију за учиниоца.
Члан 5.
Непознавање Статута Савеза, овог Правилника и других прописа који се односе на рад
Савеза, не ослобађа од дисциплинске одговорности.
Члан 6.
Лицу у надлежности Савеза се не може изрећи дисциплинска санкција за дисциплински
прекршај за који није крив и који пре него што је учињен није у Правилнику или другом општем
акту Савеза утврђен као дисциплински прекршај и за који није била прописана дисциплинска
санкција.
Лице у надлежности Савеза у дисциплинском поступку има право:
1. на вођење поступка без одуговлачења и са што мање трошкова,
2. на назависност, стручност и непристрасност органа који одлучује о одговорности,
3. на браниоца о личном трошку,
4. на изјашњење и извођење доказа,
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5. да му се одлука достави у писаном облику са образложењем
6. на жалбу
Лице у надлежности Савеза не може бити дисциплински кажњено за коришћење својих
права у складу са Законом и општим актима Савеза.
Члан 7.
У случају да постоји основана сумња да је радњом извршења учињен прекршај
предвиђен Законом или кривично дело предвиђено позитивним прописима Републике Србије,
поднеће се одговарајућа пријава надлежном државном органу.
Након спроведеног дисциплинског поступка и изречене санкције, исто лице у
надлежности Савеза не може бити два или више пута кажњено за исти прекршај поводом којег
је спроведен поступак, осим уколико је исто лице одбило да поступи по изреченој санкцији, у
којем случају се примењу одредбе овог Правилника.
Члан 8.
Сва писмена у вези са дисциплинским поступком се достављају на један од следећих
начина: лично уручивањем писмена лицу, односно заступнику лица, путем поште на адресу
пребивалишта физичког лица, односно седишта члана Савеза, правног лица или путем
електронске поште.
Уколико достављање није могло да се изврши на начин предвиђен у претходном ставу
овог члана, онда се исто врши објављивањем писмена на огласној табли Савеза, у којем случају
се писмено сматра достављеним по истеку 8 (осам) дана од дана објављивања на огласној табли
Савеза.
Члан 9.
Одговорност за дисциплински прекршај постоји без обзира да ли је исти учињен намерно
или из непажње, услед непознавања одредби општих аката Савеза, као и да ли је учињен
чињењем или нечињењем.
Малолетним лицима у надлежности Савеза се не може изрећи дисциплинска санкција.
Одговорност за учињени прекршај од стране малолетног лица у надлежности Савеза преузима
спортска организација, чије је малолетно лице члан.
Члан 10.
Код изрицања дисциплинске санкције у обзир се узимају све околности које утичу на
врсту и степен дисциплинске мере (отежавајуће и олакшавајуће околности), тежина прекршаја и
последице, степен одговорности учиниоца, намера и околности, начин на који је прекршај
учињен и понашање учиниоца прекршаја пре и после учињеног прекршаја.
Члан 11.
Дисциплинска мера за учињени прекршај не може да се изрекне без претходног усменог
изјашњења учиниоца прекршаја пред Комисијом или његовог писаног изјашњења/изјаве.
Изузетно, дисциплинска мера може да се изрекне без претходног усменог
изјашњења/изјаве, ако се учинилац прекршаја, у року од 7 дана од дана достављања решења о
покретању дисциплинског поступка, без оправданог разлога не одазове уредно упућеном
позиву на усмено изјашњење, односно не достави писано изјашњење/изјаву.
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II ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ
Члан 12.

























Дисциплински прекршај је:
Непоштовање Статута и осталих општих и појединачних аката Савеза,
Грубо или поновљено кршење Статута и осталих општих и поједниначних аката Савеза,
Неспортско понашање сат времена пре, за време и сат времена након завршетка
спортског такмичења или за време свих активности које организује Савез, према другом
лицу у надлежности Савеза, гледаоцима или другим званичним лицима исказано
упућивањем увреда, псовки или упућивање непристојних гестова,
Изазивање нереда, туча или учешће у истим од стране лица у надлежности Савеза,
Испољавање дискриминације и расизма,
Давање лажних података или фалсификованих службених и личних исправа приликом
регистрације лица у надлежности Савеза,
Јавно испутање изношењем неистина, неаргументованих оптужби, увреда и
омаловажавања Савеза и других лица у надлежности Савеза,
Јавно иступање у медијима (ТВ, радио, интернет) изношењем неистина,
неаргументованих оптужби, увреда и омаловажавања Савеза и других лица у
надлежности Савеза,
Фалсификовање службених докумената Савеза,
Наступање лица у надлежности Савеза на спортској приредби када је под суспензијом
или има казну забране наступања, као и наступање на спортској приредби за другу екипу
без одобрења плесне организације чији је члан,
Учествовање на међународним спортским приредбама (плесних спортских организација,
такмичара, судија, спортских радника) без претходне сагласности Савеза,
Учествовање на домаћим спортским приредбама (плесних спортских организација,
такмичара, судија, спортских радника) која нису у Календару такмичења Савеза без
претходне сагласности Савеза,
Наступање и представљање Савеза на међународним такмичењима (плесних спортских
организација, такмичара, судија, спортских радника) без одобрења Савеза,
Наступање и представљање Савеза на домаћим такмичењима која нису у Календару
такмичења Савеза (плесних спортских организација, такмичара, судија, спортских
радника) без одобрења Савеза,
Наступање за инострану плесну организацију без одобрења Савеза,
Неоправдани изостанак са припрема националне репрезентације, кашњење на припреме
националне репрезентације или напуштање припрема без одобрења тренера,
Несавесно, немарно и неблаговремено извршавање репрезентативних обавеза,
Прављење сметњи другом лицу у надлежности Савеза да наступа или присуствује
припремама националне репрезентације,
Нарушавање угледа Савеза у земљи,
Нарушавање угледа Савеза и Републике Србије на међународним такмичењима,
Неодазивање позиву дисциплинског органа, избегавање пријема позива, недавање
тражене изјаве, недостављање доказа, онемогућавање утврђивања истине на разне начине
и сл.,
Непоступање по правоснажно изреченој мери новчане казне које је изрекао надлежни
дисциплински орган,
Организовање спортских приредби супротно спортским правилима Савеза и без
претходне сагласности Савеза,
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Организација такмичења супротно спортским правилима Савеза,
Несавесно обављање функције у Савезу,
Недоставаљање потребних извештаја са такмичења од стране делегата такмичења,
главног судије и званичног лекара или доставља нетачних извештаја,
Самоиницијативно обављање послова у плесним организацијама без поседовања
одговорајуће дозволе за рад.

Члан 13.
Свака спортска организација, члан Савеза може својим посебним актом да утврди и друге
прекршаје и казнене мере, а које морају да буду усклађене са овим Правилником.
Члан 14.
Као лакши дисциплински прекршаји, у начелу се сматрају прекршаји који не изазивају
већу штету, нити имају већу друштвено - спортску опасност.
Као тежи дисциплински прекршаји, у начелу се сматрају прекршаји који изазивају знатну
штету и имају већу друштвено-спортску опасност, као и поновљени лакши прекршаји.
Члан 15.
Као најтежи дисциплински прекршај, у начелу се сматра - фалсификовање службених
докумената и одлука, непридржавање oдредаба Статута, Правилника и осталих аката Савеза с
тежим последицама, испољавање дискриминације и расизма, нарушавање угледа Савеза у
Србији и иностранству, неспортско понашање које је изазвало теже последице, као и понављање
тежих дисциплинских прекршаја.
III ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ








Члан 16.
Члану Савеза се могу изрећи следеће дисциплинске мере:
Опомена,
Јавна опомена,
Суспензија,
Забрана обављања активности или дужности у Савезу,
Новчана казна и
Искључење из Савеза.
Дисциплинске мере које се могу донети од стране дисциплинских органа су:






За такмичаре:
Опомена,
Јавна опомена,
Новчана казна од 2.000 до 25.000 динара,
Забрана наступа на такмичењима у одређеном периоду до 36 месеци.







За плесне организације:
Опомена,
Јавна опомена,
Новчана казна од 5.000 динара до 100.000 динара,
Забрана наступа на такмичењима у одређеном периоду до 36 месеци,
Искључење из Савеза.
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За функционере и руководиоце Савеза и плесних организација:
Опомена,
Јавна опомена,
Новчана казна од 5.000 динара до 50.000 динара,
Забрана вршења било које функције у Савезу и плесној организацији у одређеном
периоду до 36 месеци.
За судије, делегате и остале стручњаке у спорту и службена лица на такмичењима:
Опомена,
Јавна опомена,
Новчана казна од 5.000 динара до 50.000 динара,
Забрана вршења службене дужности у одређеном периоду до 36 месеци.

Члан 17.
Суспензија је мера забране наступања на такмичењу у одређеном времену, која се може
изрећи лицу у надлежности Савеза, ако се утврди да је извршило дисциплински прекршај и
против којег је спроведен дисциплински поступак.
Суспензију може изрећи само првостепени дисциплински орган.
Суспензија се може изрећи:
 Лицу коме је у дисциплинском поступку изречена новчана казна, а исту не изврши у року
од 30 дана од дана достављања решења којом је иста утврђена
 Суспензија може трајати до извршења утврђене новчане казне
Члан 18.
У посебним случајевима суспензија се може изрећи након покренутог дисциплинског
поступка, а пре доношења решења Дисциплинске комисије, најдуже у трајању до доношења
коначног решења о прекршају, а најкраће у трајању од 8 (осам) дана, али у сваком случају може
трајати најдуже месец дана.
Ако је суспензија изречена у трајању краћем од месец дана иста се може продужити, ако
и даље постоје разлози због којих је изречена, с тим да укупно трајање не може бити дуже од
месец дана.
Суспензија се мора укинути:
 ако се у року од месец дана од дана изрицања суспензије не донесе коначно решење о
прекршају,
 ако је истекло време на које је изречена, а није продужена,
 ако је дисциплинска пријава одбачена,
 ако је дисциплински поступак обустављен,
 ако је првостепеним решењем о прекршају изречена дисциплинска санкција.
Члан 19.
Суспензија се може укинути:
 ако више не постоје разлози због којих је изречена,
 ако првостепени орган процени да суспензија више није неопходна.
Решење о изрицању, продужењу или укидању суспензије се одмах након доношења
доставља луцу на које се односи и истовремено објављује на званичној интернет презентацији
Савеза.
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Правно дејство решења о изрицању, продужењу или укидању суспензије наступа
наредног дана од дана објављивања на званичној интернет презентацији органа који га је донео.
Против решења о изрицању или продужењу суспензије се може изјавити жалба
Управном одбору Савеза најкасније у року од 3 (три) дана рачунајући од дана достављања
решења лицу на које се односи.
Жалба на решење о изрицању или продужењу суспензије не задржава извршење решења.
Истовремено са подношењем жалбе подносилац је дужан да достави доказ о уплати таксе
за жалбу.
Одлуку по жалби на решење о изрицању или продужењу суспензије доноси Управни
одбор, а исту је обавезан да донесе најкасније у року од 3 (три) дана рачунајући од дана пријема
жалбе.
Одлука Управног одбора по жалби на решење о изрицању или продужењу суспензије је
коначно.
Против решења о укидању суспензије жалба није дозвољена.
Члан 20.
Изречена новчана казна мора се извршити у року од 30 дана од дана достављања решења.
Уколико учинилац дисциплинског прекршаја уплати 50% изречене новчане казне у року
од 8 дана од дана пријема решења дисциплинског органа, може поднети образложену молбу
Управном одбору Плесног савеза Србије у наредном року од 3 дана од дана извршења уплате
којом ће тражити да се ослободи плаћања остатка износа до 100% изречене новчане казне, о
чему Управни одбор доноси посебну одлуку, имајући нарочито у виду да ли је постигнута сврха
кажњавања.
Члан 21.
Дисциплинске мере предвиђене у члану 16. овог Правилника се могу изрећи самостално,
или кумулативно изрицањем више мера за исти прекршај уколико дисциплински орган нађе да
је таква санкција целисходна.
За најтеже дисциплинске прекршај обавезно се изриче дисциплинска мера искључења из
Савеза у складу са чланом 27. Статута.
IV ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА И ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК
Члан 22.
Првостепени дисциплински поступак води Дисциплинска комисија Савеза (у даљем
тексту: Комисија).
У другом степену, дисциплински поступак води Управни одбор Савеза, на основу
поднете жалбе на првостепену одлуку Комисије од стране члана Савеза, односно лица у
надлежности Савеза, учесника у првостепеном поступку.
Сви надлежни органи који воде дисциплинске поступке су дужни да истинито и потпуно
утврде чињенице које су од важности за доношење законите одлуке.
Члан 23.
Комисија има 3 (три) члана, председника Комисије и 2 (два) члана.
Комисију образује Управни одбор Савеза.
Члан 24.
Дисциплински поступак се не може покренути против извршиоца прекршаја уколико је
пријава поднета шест месеци после извршеног прекршаја.
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Уколико је прекршај трајао одређено време застарелост почиње да тече од дана када је
прекршај завршен.
Рок застарелости се прекида покретањем дисциплинског поступка, односно подношењем
писане пријаве Комисији о постојању прекршаја. Застаревање се прекида сваком процесном
радњом надлежног органа која се предузима ради извршења дисциплинске санкције. Са сваким
прекидом, рок застарелости почиње поново да тече.
Застарелост вођења дисциплинског поступка наступа у сваком случају када протекне
двапут онолико времена на колико је одређена застарелост покретања дисциплинског поступка.
Застаревање извршења дисциплинске санкције не тече за време за које се извршење не
може предузети по закону.
Изречене дисциплинске санкције не могу се извршити ако је од дана правоснажности
решења којим су изречене протекла једна година. Застарелост извршења дисциплинске санкције
настаје у сваком случају кад протекне две године од дана доношења решења којим је изречена
дисциплинска санкција.







Члан 25.
Дисциплински поступак покреће се достављањем пријаве Дисциплинској комисији.
Пријава о покретању дисциплинског поступка садржи:
Име, презиме и адресу, односно назив, седиште и име заступника, подносиоца пријаве,
Име, презиме и адресу, односно назив, седиште и име заступника пријављеног лица у
надлежности Савеза, односно подаци за идентификовање учиниоца прекршаја,
Време, место, начин извршења и опис дисциплинског прекршаја који је учињен, односно
материјалне штете која је учињена, као и друге околности од значаја за дисциплински
поступак,
Доказе (материјалне или прикупљене изјаве) и
Датум, име, презиме и потпис подносиоца пријаве за покретање поступка, а уколико је
подносилац пријаве правно лице, име, презиме и потпис заступника и печат спортске
организације.
Пријава може да садржи и предлог дисциплинске мере у складу са овим Правилником.

Члан 26.
Пријава за покретање дисциплинског поступка подноси се у онолико примерака колико
има пријављених и један примерак за првостепени орган, којем се подноси.
Ако пријава не садржи све податке из члана 25. овог Правилника, или није достављена у
довољном броју примерака, затражиће се од подносиоца да је у року од 3 дана допуни, односно
достави довољан број примерака у складу са ставом 1. овог члана.
У случају да подносилац пријаве не отклони недостатке у одређеном року, сматраће се да
је одустао од пријаве и таква пријава ће се решењем одбацити.
Члан 27.
Дисциплински поступак се покреће подношењем пријаве за покретање дисциплинског
поступка од стране сваког лица у надлежности савеза које има сазнање да је извршен прекршај
по овом Правилнику, на основу које Комисија доноси одлуку о покретању поступка у форми
решења.
Дисциплински поступак се може покренути и на иницијативу Комисије када чланови
Комисије на било који начин сазнају да је учињен дисциплински прекршај, с тим што је
Комисија дужна да у решењу о покретању поступка опише начин сазнања за извршени
прекршај.
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Члан 28.
По пријему пријаве о покретању дисциплинског поступка Комисија разматра да ли
постоје обележја прекршаја утврђена овим Правилником, те уколико иста постоје, доноси
решење о покретању дисциплинског поступка.
Уколико Комисија нађе да не постоји основ за покретање дисциплинског поступка,
односно да: подносилац пријаве није лице у надлежности Савеза; лице које је у пријави
наведено као учинилац прекршаја није лице у надлежности Савеза; прекршај наведен у пријави
није предвиђен као прекршај овим Правилником или Статутом Савеза; или да је наступила
застарелост за покретање поступка; Комисија доноси решење о одбацивању пријаве о
покретању дисциплинског поступка.
Комисија доноси одлуку у року од 15 дана од дана достављања пријаве.
Против донете одлуке о покретању дисциплинског поступка није дозвољена жалба, док
против донете одлуке о одбацивању пријаве о покретању дисциплинског поступка подносилац
пријаве има право жалбе Управном одбору Савеза у року од 8 дана од дана пријема одлуке.
Члан 29.
Уколико је уз пријаву предложена суспензија, Комисија ће о предлогу одлучити по
хитном поступку у року од 8 дана.
Члан 30.
Комисија писаним путем обавештава пријављено лице у надлежности Савеза да је
покренут дисциплински поступак којом приликом му доставља примерак пријаве о покретању
дисциплинског поступка, решење Комисије о покретању поступка и позив на усмено или писано
изјашњење пријављеног које је у пријави наведено као учинилац прекршаја.
Позив на изјашњење пред Комисијом се доставља у складу са овим Правилником и
обавезно садржи: име, презиме и адресу, односно назив и седиште пријављеног лица у
надлежности Савеза; датум, време и место одржавања седнице поводом изјашњења лица пред
Комисијом; упозорење пријављеном да ће се седница Комисије на којој ће се одлучивати о
наводима из пријаве одржати и ако се пријављени не појави; обавештење пријављеном да може
и писаним путем да се изјасни о наводима из пријаве.
У случају спречености, пријављени може да овласти свог заступника, односно
пуномоћника који обавезно доставља Комисији писано пуномоћје оверено у складу са законом.
Када је пријављени спортска организација, заступник спортске организације је овлашћен
да се изјасни у име пријављеног правног лица, односно друго лице које овласти заступник, које
обавезно доставља Комисији писано пуномоћје потписано од стране заступника и оверено у
складу са законом.
Ако пријављени има браниоца, све одлуке од чијег достављања тече рок за жалбу,
доставиће се истовремено браниоцу.
Члан 31.
Комисија је дужна да сазове седницу са или без присуства пријављеног, уколико се
утврди да исти избегава позив, односно не одазива се на позив Комисије, а у циљу извођења
доказа и утврђивања чињеница на основу прикупљених података.
Члан 32.
Седницом Комисије (у даљем тексту: седница) руководи председник Комисије.
После отварања седнице утврђује се да ли су сва лица обухваћена пријавом уредно
позвана и да ли су се одазвала позиву.
Седница може бити одржана и у одсуству појединих лица која су на њу уредно позвана.
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Члан 33.
Када се утврди да су испуњени услови за одржавање седнице, чита се пријава за
покретање поступка, саслушавају се позвана лица и изводе докази, односно спроводе се друге
радње за утврђивање чињеничног стања.
Члан 34.
На седници се води записник у који се уносе сви подаци од значаја за доношење одлуке.
Члан 35.
Решење о дисциплинском прекршају којим се пријављени оглашава одговорним за
дисциплински прекршај доноси се кад се у дисциплинском поступку утврди постојање
дисциплинског прекршаја и одговорност пријављеног за тај дисциплински прекршај.
По спроведеном поступку Комисија оглашава пријављеног одговорним за учињени
дисциплински прекршај и изриче му одговарајућу санкцију или утврђује да не постоји
одговорност пријављеног по пријави, те обуставља поступак против истог.
Члан 36.
Приликом одлучивања Комисија није везана квалификацијом из пријаве о покретању
поступка.
Члан 37.
Комисија обуставља поступак по пријави или доноси решење о непостојању
одговорности пријављеног, односно прекршаја у следећим случајевима:
 ако постоје околности које искључују одговорност пријављеног,
 ако се докаже да пријављени није учинио прекршај,
 да је поступак вођен без пријаве,
 да првостепени орган није стварно надлежан за вођење поступка,
 да је пријављени за исту радњу већ правоснажно кажњен у дисциплинском поступку, или
је тај поступак правоснажно обустављен али не због ненадлежности,
 да је пријављени у кривичном поступку, односно у поступку по привредном преступу
правоснажно оглашен кривим за исто дело које обухвата и обележје дисциплинског
прекршаја.
Члан 38.
Комисија доноси одлуку у форми решења које садржи увод, диспозитив, образложење и
поуку о праву на жалбу, потпис чланова Комисије и службени печат.
У образложењу се наводе чињенице и докази на основу којих је утврђено чињенично
стање на којем се заснива одлука.
Решење Комисије се доставља пријављеном, подносиоцу пријаве, спортској организацији
и канцеларији Савеза у року од 8 дана од дана доношења.
Против одлуке првостепеног органа пријављени и подносилац пријаве имају право жалбе
Управном одбору Савеза у року од 8 дана од дана пријема првостепене одлуке.
Члан 39.
Ако се поступак води због више дисциплинских прекршаја, у решењу ће се навести за
које се дисциплинске прекршаје поступак обуставља, а за које се пријављени оглашава
одговорним за дисциплинске прекршаје.
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Члан 40.
У решењу Комисије се одлучује и о трошковима поступка.
Трошкове покретања и вођења дисциплинског поступка сноси учинилац прекршаја на
основу спроведеног дисциплинског поступка и донетог решења Комисије којим је утврђена
одговорност пријављеног за учињени прекршај, односно подносилац пријаве, уколико се након
подношења пријаве утврди да је пријава о дисциплинском прекршају, из разлога наведених у
овом Правилнику, неоснована.
Одлуку о износу трошкова покретања и вођења дисциплинског поступка у првом
степену доноси Управни одбор и дужан је да исту објави на огласној табли Савеза и интернет
презентацији Савеза.
V ПОСТУПАК ПО ЖАЛБИ
Члан 41.
Да би Управни одбор узео у разматрање жалбу на решење Дисциплинске комисије,
неопходно је да подносилац жалбе уплати на рачун Савеза износ од 10.000 динара.
У случају позитивног решења по жалби, плаћени износ се враћа уплатиоцу.
Жалба не задржава извршење дисциплинске мере.
Ако на одлуку Комисије, жалбу поднесе само лице у надлежности Савеза одговорно за
прекршај, Управни одбор му не може изрећи тежу казну од оне која му је изречена у првом
степену.
Члан 42.
По жалби се може донети једна од следећих одлука:
 Одбацити жалбу као неблаговремену или поднету од ненадлежног лица,
 Одбити жалбу као неосновану и потврдити првостепену одлуку,
 Усвојити жалбу, укинути првостепено решење и обуставити дисциплински
поступак и
 Усвојити жалбу, укинути првостепено решење и преиначити решење.
Управни одбор Савеза је дужан да у року од 30 дана од дана пријема жалбе, на одлуку
Дисциплинске комисије, донесе своју одлуку.
Члан 43.
На дисциплински поступак који се води у другом степену, примењују се одредбе овог
Правилника које регулишу првостепени дисциплински поступак, осим уколико није другачије
утврђено овим Правилником.
VI ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ ОРГАНИЗАТОРА СПОРТСКЕ ПРИРЕДБЕ
Члан 44.
У складу са чланом 157 Закона о спорту, Савез је дужан да покрене дисциплински
поступак и примени дисциплинске мере утврђене спортским правилима против својих чланова
(непосредних и посредних) који, као организатори спортске приредбе, не предузму следеће
мере:
1. не осигурају несметано и безбедно одржавање спортске приредбе;
2. не предузму мере које омогућавају предупређење ризика настанка штете за спортисте,
гледаоце и друге учеснике спортске приредбе и трећа лица (упозорења, истицање забрана,
давање обавештења и упутстава и сл.), као и мере којима се на повећане ризике утиче
(безбедност спортског објекта, исправност и адекватност инсталиране и друге опреме,
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обезбеђење хитне медицинске помоћи, одвијање спортске приредбе у складу са пропозицијама и
др.);
3. не предузму потребне безбедносне мере за спречавање насиља и недоличног понашања
на спортским приредбама и мере за спречавање других негативних појава у спорту, у складу са
законом и спортским правилима;
4. не предузму потребне мере за спречавање допинга на спортској приредби, у складу са
законом и спортским правилима;
5. не предузму потребне мере заштите природе и животне средине, односно мере којима
ће се предупредити, смањити и отклонити евентуални неповољни утицаји на природне
вредности и животну средину;
6. не пријаве одржавање спортске приредбе у складу са прописима којима се уређује
јавно окупљање грађана.
Дисциплинске мере из става 1 овог члана обавезно обухвата и новчану казну. У случају
поновљеног кршења обавеза из става 1 овог члана у току исте такмичарске сезоне обавезно се
изриче дисциплинска мера Суспензија, а у случају континуираног и тешког кршења обавеза из
става 1 овог члана у току исте такмичарске сезоне обавезно се изриче дисциплинска мера
искључење из Савеза.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 45.
Правоснажне изричене дисциплинске мере се уводе у књигу евиденције код
Дисциплинске комисије и у остале евиденције у складу са Статутом Савеза.
Члан 46.
Тумачење овог Правилника је надлежност Управног одбора Савеза.
Члан 47.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли и
интернет страници Савеза.
Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Дисциплински правилник донет
дана 21.10.2020. године.

ПРЕДСЕДНИК
ПЛЕСНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
_________________________
Марија Лазаревић
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