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Na osnovu  Člana 38.  Statuta Klizačkog  saveza  Srbije, Upravni odbor Klizačkog  saveza  Srbije na  svojoj 
sednici održanoj 11.01.2011. godine doneo je 

DISCIPLINSKI  PRAVILNIK  KLIZAČKOG 
SAVEZA SRBIJE 

I    OPŠTE ODREDBE 

Član 1. 
Ovim  Pravilnikom  utvrđuju  se  disciplinska  i materijalna  odgovornost  (u  daljem  tekstu  odgovornost) 
takmičara, klubova  i njihovih predstavnika,  članova klubova,  trenera, sudija  i klizačkih  radnika  članova 
Klizačkog saveza Srbije (u daljem tekstu ‐ Savez). 
Ovim Pravilnikom  se  takođe utvrđuju vrste prekršaja, disciplinske mere, postupak  i način  izvršenja  tih 
mera, postupak po prigovoru na odluke o  izrečenim merama,  zastarelost vođenja postupka,  izvršenje 
mera,  uslovi  i  način  udaljenja  (suspenzija),  način  naknade  štete,  kao  i  druga  pitanja  u  vezi  sa 
odgovornošću. 

Član 2. 
Lica  iz  Člana  1.  (u  daljem  tekstu:  klizački  subjekti)  odgovorni  su  disciplinski  i materijalno  za  savesno 
izvršavanje svojih obaveza u skladu sa zakonima, kao i opštim aktima Saveza. 

Član 3. 
Odgovornost  klizačkog  subjekta može  se  utvrđivati  samo  za  one  prekršaje  koji  su  u  vreme  njihovog 
izvršenja bili kao disciplinski prekršaji utvrđeni ovim Pravilnikom. 

Član 4. 
Nepoznavanje Statuta, ovog Pravilnika i ostalih opštih akata u klizačkoj organizaciji nikoga ne opravdava i 
ne oslobađa od odogovornosti. 

Član 5. 
Kazna  se može  izreći  ako  je  prestup  ili  prekršaj  predviđen  ovim  Pravilnikom.  Izuzetno,  za  prestup  ili 
prekršaj koji nije predviđen ovim Pravilnikom prekršilac  će biti kažnjen po odredbama predviđenim za 
slične slučajeve. 

Član 6. 
Klizački subjekt koji svojom krivicom ne  ispunjava svoje obaveze  ili se ne pridržava odluka  i propisanih 
mera  Saveza,  čini  disciplinski  prekršaj  u  smislu  ovog  Pravilnika.  Odgovornost  za  disciplinski  prekršaj 
postoji bez obzira da li je isti učinjen sa umišljajem i da li je učinjen činjenjem ili nečinjenjem. 

Član 7. 
Kod  izricanja  kazne  u  obzir  se  uzimaju  sve  okolnosti  koje  utiču  na  visinu  kazne  (otežavajuće  i 
olakšavajuće), težina prekršaja i njegove posledice, stepen odogovornosti počinioca, namera i okolnosti, 
način na koji je prestup ili prekršaj učinjen, moralne osobine i ponašanje prekršioca pre i posle učinjenog 
prestupa ili prekršaja. 

Član 8. 
Disciplinska mera za učinjeni prekršaj ne može se izreći bez prethodnog saslušanja klizačkog subjekta ili 
njegove pismene izjave. 
Izuzetno se disciplinska mera može izreći i bez saslušanja, odnosno pisane izjave, ako se klizački subjekt 
bez opravdanog razloga ne odazove uredno upućenom pozivu na saslušanje, odnosno davanju pismene 
izjave. 
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Takođe, izuzetno u cilju ekonomisanja postupkom isti se može voditi i bez saslušanja klizačkog subjekta, 
kada  disciplinski  organ  utvrdi  da  se  radi  o  lakšem  disciplinskom  prekršaju  za  koji  se  može  izreći 
disciplinska mera opomene. 

Član 9. 
Poziv za davanje pisane izjave klizačkog subjekta dostavlja se neposredno (ukoliko je prekršaj učinjen na 
takmičenju) od strane delegata takmičenja. 

Član 10. 
Klizački subjekt ima rok od 8 (osam) dana od dana poziva da se odazove na saslušanje ili dostavi pismenu 
izjavu  disciplinskom  organu.  Ukoliko  se  klizački  subjekt  ne  odazove  ili  ne  dostavi  pismenu  izjavu, 
disciplinski organ će izreći kaznu bez saslušanja, odnosno pisane izjave. 

Član 11. 
Klizački subjekt ima pravo na odbranu u svim fazama postupka. 

II    DISCIPLINSKI ORGANI 

Član 12. 
Disciplinski organi Saveza su: 

1. Disciplinska komisija Saveza (Predsednik komisije i dva člana), 
2. Upravni odbor Saveza. 

Član 13. 
Disciplinsku komisiju Saveza bira Upravni odbor Saveza. 
Predsednik Disciplinske komisije mora imati višu ili visoku stručnu spremu. 

III   NADLEŽNOST 

Član 14. 
Disciplinska komisija Saveza rešava u prvom stepenu po prijavi za pokretanje disciplinskog postupka na 
svim takmičenjima koja organizuje i sprovodi Savez, ili njegovi članovi. 
Disciplinska  komisija  Saveza  neposredno  rešava  i  slučajeve  koji  nisu  predviđeni  drugim  propisima, 
odnosno kada se ne može utvrditi nadležnost organa koji treba da postupi po nekom pitanju, a rešenje 
tog pitanja je u interesu klizačkog sporta. 

Član 15. 
Upravni odbor Saveza rešava u drugom stepenu po žalbama klizačkih subjekata na odluke Disciplinske 
komisije Saveza. Odluke Upravnog odbora Saveza su konačne. 

IV   DISCIPLINSKE KAZNE I DISCIPLINSKI PREKRŠAJI 

Član 16. 
Disciplinske kazne koje se mogu doneti od strane disciplinskih organa su: 

1. Opomena, 
2. Novčana kazna u iznosu od 1.000,00 dinara do 50.000,00 dinara se može izreći samo klubovima 

članovima Saveza, a pojedincima samo do iznosa koji prihoduju od klizanja, koja se uplaćuje na 
račun Saveza, 

3. Suspenzija, 
4. Zabrana takmičenja ili vršenja funkcije u trajanju od 1 do 36 meseci. 
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Član 17. 
Disciplinske kazne iz Člana 16. stav 1, 2 i 4 mogu se izreći za bilo koji prekršaj utvrđen ovim Pravilnikom i 
bilo kom klizačkom subjektu. 

Član 18. 
Disciplinska  mera  suspenzije  može  se  izreći  samo  za  disciplinske  prekršaje  koji  su  utvrđeni  ovim 
Pravilnikom. 

Član 19. 
Disciplinski prekršaji predstavljaju sledeća ponašanja klizačkih subjekata: 

1. Nesportsko ponašanje pre,  za vreme  i nakon  završetka  sportskog  takmičenja  ili  za vreme  svih 
aktivnosti  koje  organizuje  Klizački  savez  Srbije  ili  njegovi  članovi,  prema  drugom  klizačkom 
subjektu, gledaocima ili drugim zvaničnim licima iskazano upućivanjem uvreda, psovki, kleveta ili 
upućivanje nepristojnih gestova,  

2. Izazivanje nereda, tuča ili učešća u istom od strane klizačkog subjekta. 
3. Davanje  lažnih podataka  ili falsifikovanih službenih  i  ličnih  isprava prilikom registracije klizačkih 

subjekata. 
4. Nastupanje na javnom takmičenju kada je pod suspenzijom ili ima kaznu zabrane nastupanja na 

javnom takmičenju, kao  i nastupanje na  javnom takmičenju za drugi klub bez odobrenja kluba 
čiji je član. 

5. Nastupanje  na međunarodnim  takmičenjima  bez  obaveštavanja  Saveza  ili  u  slučaju  da  Savez 
zabrani učešće. 

6. Nastupanje za inostrani klub bez odobrenja Saveza. 
7. Neopravdano zakašnjenje na pripreme reprezentacije ili napuštanje priprema bez odobrenja. 
8. Neopravdano  ne  nastupi  na međunarodnom  takmičenju,  evropskom,  svetskom  prvenstvu  ili 

Olimpijskim igrama. 
9. Nesavesno, nemarno i neblagovremeno izvršavanje reprezentativnih obaveza. 
10. Pravljenje  smetnji  drugom  klizačkom  subjektu  da  nastupa  ili  prisustvuje  pripremama 

reprezentacije. 
11. Nagovaranje  takmičara  da  pređe  u  drugi  klub  obećavajući  mu  novac  ili  druge  materijalne 

pogodnosti ili čineći isto preko trećeg lica. 
12. Narušavanje ugleda Saveza ili zemlje na međunarodnim takmičenjima. 
13. Neodazivanje pozivu disciplinskog organa, izbegavanju prijema istog, nedavanjem tražene izjave, 

nedostavljanjem dokaza, onemogućavanjem utvrđivanja istine na razne načine i sl. 
14. Neizmirivanje pravosnažnih i konačnih novčanih kazni koje je izrekao disciplinski organ. 
15. Nesavesno obavljanje funkcije u Savezu. 
16. Ostvarivanje protivpravne imovinske koristi na račun Saveza. 
17. Nepoštovanje odluka Saveza. 

V DISCIPLINSKI POSTUPAK 

Član 20. 
Disciplinski postupak pokreće se prijavom Disciplinskoj komisiji od strane klizačkog subjekta. 
Prijavom se istovremeno ili posebno može pokrenuti i postupak za utvrđivanje materijalne odgovornosti 
nekog klizačkog subjekta. 

Član 21. 
Prijava za pokretanje postupka sadrži: 

1. Naziv organa kojem se prijava upućuje, 
2. Ime i prezime pojedinca, odnosno naziv klizačkog subjekta i osnovne podatke o njemu, 
3. Vreme, mesto, način izvršenja i opis disciplinskog prekršaja koji je učinjen, odnosno materijalne 

štete koja je učinjena, 
4. Dokaze (materijalne ili prikupljene izjave), 
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5. Datum, ime i prezime i potpis podnosioca prijave za pokretanje postupka. 
Prijava se podnosi Disciplinskoj komisiji preko kancelarije Saveza. 

Član 22. 
Po pravilu, Disciplinska komisija donosi svoja rešenja o izricanju kazne ili odbacivanju prijave, na osnovu 
disciplinske  prijave,  dostavljenih  dokaza  i  dostavljene  pismene  izjave  od  strane  okrivljenog  klizačkog 
subjekta. 
Samo u komplikovanim slučajevima, gde se na osnovu navedenog u stavu 1. ovog člana, ne može utvrditi 
istina, odnosno  zauzeti  stav,  zakazaće  se  javna  rasprava na koju  će  se pozvati  lica od kojih  se moraju 
neposredno prikupiti izjave ili drugi dokazi. 

Član 23. 
Poziv za raspravu sadrži sledeće: 

1. Naziv disciplinskog organa, 
2. Naziv klizačkog subjekta koji se poziva i u kom svojstvu, 
3. Opis disciplinskog prekršaja koji se određenom klizačkom sujektu stavlja na teret, 
4. Mesto održavanja, dan i čas početka rasprave 
5. Upozorenje da će se rasprava održati ako se izostanak unapred ne opravda. 

Član 24. 
Raspravom rukovodi Predsednik Disciplinske komisije, odnosno Predsednik Saveza u drugom stepenu. 
Posle otvaranja rasprave utvrđuje se da  li su sva  lica pozvana na raspravu uredno pozvana  i da  li su se 
odazvali pozivu. 
Rasprava se može održati i u odsustvu pojedinih lica koja su na nju pozvana ukoliko nisu opravdali svoj 
izostanak. 

Član 25. 
Kada  se utvrdi da  su  ispunjeni uslovi  za održavanje  rasprave,  čita  se prijava  za pokretanje postupka, 
saslušavaju se pozvana lica i izvode dokazi, odnosno sprovode se druge radnje za utvrđivanje činjeničnog 
stanja. 

Član 26. 
U toku rasprave vodi se zapisnik u koji se unose svi podaci od značaja za donošenje odluke. Kada Upravni 
odbor Saveza donese odluku vodi se poseban zapisnik o većanju i glasanju o odluci. 

Član 27. 
Po sprovedenom postupku disciplinski organ oglašava klizačkog subjekta krivim i odgovornim za učinjeni 
disciplinski prekršaj i izriče mu odgovarajuću kaznu ili obustavlja postupak protiv istog. 

Član 28. 
Prilikom  odlučivanja  disciplinski  organ  nije  vezan  kvalifikacijom  iz  prijave  o  pokretanju  postupka.  U 
rešenju, odnosno odluci se odlučuje i o troškovima postupka. 

Član 29. 
Rešenje, odnosno odluka se dostavlja klizačkom subjektu protiv koga je pokrenut disciplinski postupak, 
podnosiocu prijave, takmičarskom organu, klubu, odnosno organizaciji kojoj pripada i kancelariji Saveza 
u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja. 

Član 30. 
Protiv odluke Disciplinske  komisije  Saveza može  se podneti  žalba Predsedništvu  Saveza u  roku od 15 
(petnaest) dana od dana prijema rešenja. 
Odluka koju donese Upravni odbor Saveza je konačna. 
Žalba ne zadržava izvršenje disciplinske mere. 
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Ako na odluku Disciplinske komisije prigovor podnese samo odgovorni klizački subjekt, Upravni odbor 
Saveza mu može izreći težu kaznu od one koja mu je izrečena u prvom stepenu. 

Član 31. 
Disciplinski organ obustavlja postupak po prijavi ili donosi oslobađajuću odluku u sledećim slučajevima: 

1. Ako radnja koja se okrivljenom stavlja na teret ne predstavlja disciplinski prekršaj, 
2. Ako postoje okolnosti koje  isključuju odgovornost klizačkog subjekta, kao što  je nužna odbrana 

ili slično. 
3. Ako se dokaže da klizački subjekt nije učinio prekršaj i 
4. Ako je nastala zastarelost pokretanja postupka. 

Član 32. 
Po žalbi se može doneti jedna od sledećih odluka: 

1. Odbaciti žalba kao neblagovremena ili podneta od nenadležnog lica, 
2. Odbaciti žalba kao neosnovana i potvrditi prvostepena odluka, 
3. Usvojiti žalba, ukinuti prvostepeno rešenje i obustaviti disciplinski postupak i 
4. Usvojiti žalba, ukinuti prvostepeno rešenje i preinačiti rešenje. 

Član 33. 
Upravni  odbor  Saveza  je  dužan  da  u  roku  od  30  (trideset)  dana  od  dana  prijema  žalbe  na  odluku 
Disciplinske komisije donese odgovarajuću odluku po istoj. 

Član 34. 
Suspenzija može biti automatska ili na osnovu odluke Disciplinske komisije Saveza. 

Član 35. 
Automamtska  suspenzija  nastupa  u  slučaju  kada  je  klizački  subjekt  isključen  sa  takmičenja,  ukoliko 
izazove nered ili tuču ili učestvuje u istoj i može da traje naduže 30 (trideset) dana. 
Za  automatsku  suspenziju Disciplinska  komisija nije dužna da donosi posebno  rešenje,  već  je delegat 
takmičenja dužan da klizačkom subjektu tu činjenicu odmah nakon isključenja saopšti. 

Član 36. 
Ako klizački subjekt ne uplati novčanu kaznu po odluci disciplinskog organa, u zadanom roku, nastupa 
automatska suspenzija. 
U ovom slučaju izuzetno, suspenzija traje do uplate novčane kazne. 

Član 37. 
Za  vreme  trajanja  suspenzije  klizački  subjekt  ne  sme  nastupati  na  takmičenjima,  niti  vršiti  bilo  koje 
funkcije u okviru nadležnosti Saveza. 

Član 38. 
Rešenje o suspenziji Disciplinska komisija dostavlja klizačkom subjektu u roku od 8 (osam) dana od dana 
prijema prijave. 
Predmeti u kojima je izrečena suspenzija moraju se rešavati u najkraćem mogućem roku. 
O  izrečenoj suspenziji  izveštavaju se u roku od 8 (osam) dana nadležni takmičarski organi  i organizacije 
čiji je klizački subjekt član. 

Član 39. 
Suspenzija prestaje donošenjem odluke od strane Disciplinske komisije. Na odluku o suspenziji klizački 
subjekt nema pravo prigovora. 
Ukoliko  klizačkom  subjektu  od  strane Disciplinske  komisije  bude  izrečena  vremenska  kazna  u  istu  se 
uračunava vreme provedeno pod suspenzijom. 
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VI   MATERIJALNA ODGOVORNOST 

Član 40. 
Klizački subjekti odgovorni su za materijalnu štetu koju naprave svojim disciplinskim prekršajem  i dužni 
su da štetu nadoknade. 
Ako  štetu  prouzrokuje  više  klizačkih  subjekata,  svaki  od  njih  je  odgovoran  za  deo  štete  koju  je 
prouzrokovao. 
Ako  ne  može  da  se  utvrdi  pojedinačna  odgovornost  i  udeo,  štetu  nadoknađuju  klizački  subjekti  u 
jednakim delovima. 

Član 41. 
O materijalnoj šteti odlučuje Disciplinska komisija. U postupku se utvrđuje: 

1. Postojanje štete, 
2. Okolnosti pod kojima je šteta nastala, 
3. Visina štete, 
4. Ime i prezime, odnosno naziv klizačkog subjekta koji je počinio štetu i 
5. Visina paušalnog iznosa štete, ako se ne može utvrditi njen tačan iznos. 
6. Visina štete utvrđuje se na osnovu tržišne vrednosti nove stvari. 

Član 42. 
Sve  odredbe  koje  se  odnose  na  utvrđivanje  disciplinske  odgovornosti  i  izricanje  kazni  shodno  se 
primenjuju i kod materijalne odgovornosti. 

VII  IZVRŠENJE IZREČENIH MERA 

Član 43. 
Izrečene disciplinske mere se izvršavaju nakon što je odluka postala konačna. 

Član 44. 
Novčana kazna se  izvršava tako što se kažnjenom klizačkom subjektu ostavlja rok od 8 (osam) dana od 
dana uručenja konačne odluke da na račun oštećenog klizačkog subjekta  ili Saveza uplati  izrečeni  iznos 
novčane kazne. 

VIII VANREDNI PRAVNI LEKOVI 

Član 45. 
Od vanrednih pravnih lekova dozvoljen je zahtev za ponavljanje disciplinskog postupka 
Okončani disciplinski postupak može se ponoviti: 
Ako je konačna odluka zasnovana na lažnim iskazima ili dokazima ili 
Ako postoje nove činjenice ili dokazi od uticaja na odluku koji ranije nisu bili poznati. 

Član 46. 
Predlog za ponavljanje postupka može podneti samo klizački subjekt kome je izrečena disciplinska mera i 
podnosilac prijave za pokretanje postupka. 
Predlog za ponavljanje postupka podnosi se u roku od 30 (trideset) dana od dana sazanja za postojanje 
razloga  za ponavljenje postupka,  a najkasnije u  roku od  godinu dana od dana pravosnažnosti odluke 
donete u disciplinskom postupku. 

Član 47. 
Zahtev za ponavljanje postupka podnosi se Disciplinskoj komisiji, osim ako se ponavljanje traži isključivo 
iz razloga koji se odnose na drugostepeni postupak. 






