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ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК 

Члан 1. 

Дисциплински правилник Савеза спортских риболоваца Србије штити од насиља, самовоље 
и неспортског понашања чланове, органе и поредак САВЕЗА, ред и мир на такмичењима и 

углед риболовне организације и риболовног спорта уопште. 
Ова заштита се остварује одређивањем понашања које представља дисциплински 

прекршај, одређивањем дисциплински одговорних лица, прописивањем дисциплинских мера 

и других санкција за те прекршаје, изрицањем и извршењем тих санкција у правилником 
утврђеном поступку од стране надлежног органа. 

Члан 2. 
Одредбе овог правилника ће се примењивати на све чланове САВЕЗА и спортске раднике 

који учествују у спровођењу програма САВЕЗА и такмичења. 

Дисциплинска мера ће се изрећи и ако је извршиоцу прекршаја у моменту изрицања 
дисциплинске мере престало чланство у САВЕЗУ. 

 

Члан 3. 
Непознавање Статута САВЕЗА, Правилника САВЕЗА и других прописа и одлука који се 

односе на рад САВЕЗА, спровођење програма рада и такмичења не ослобађа од одговорности. 
 

ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА 
Члан 4. 

Дисциплинска комисија САВЕЗА је независна, комисија САВЕЗА, која одлучује о 

прекршајима утврђеним Дисциплинским правилником и другим општим актима САВЕЗА, од 
стране лица у надлежности САВЕЗА. 

Дисциплинску комисију чине председник и двојица судија, које бира и разрешава Управни 
одбор на период од 4 године. 

За председника и члана дисциплинске комисије може бити изабрано лице које је истакнути 

стручњак у спорту или спортски стручњак и није делегат у Скупштини, члан Управног одбора, 
арбитар Арбитражног суда. 

Уколико председник или члан дисциплинске комисије буду изабрани на неку од претходно 
наведених функција,  функција у дисциплинској комисији му престаје даном избора. 

 

Члан 5. 
Дисциплинска комисија одлучује искључиво на основу Дисциплинског Правилника и других 

општих аката САВЕЗА, а своје одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова.  
Дисциплинска одлука доноси се у писменој форми и мора бити образложена. 
Против одлука Дисциплинске комисије  допуштена је жалба Управном одбору у року од 15 

дана од дана уручења одлуке. 
У поступку пред Дисциплинском комисијом у принципу јавност је искључена.  

 
ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

Члан 6. 
Овим правилником се одређују следеће дисциплинске мере: 
1. опомена; 

2. јавна опомена; 
3. новчана казна; 

4. забрана наступања на одређеном такмичењу; 
5. забрана наступања на такмичењима за одређено време; 
6. забрана вршења функције на одређеном такмичењу или одређеном органу; 

7. забрана вршења функције за одређено време; 
8. искључење из САВЕЗА. 
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Дисциплинске мере се одређују за све такмичаре, судије и делегате, остала службена лица, 

капитене и остале пратиоце, домаћине такмичења, репрезентативце, селекторе, чланове 
стручних и организационих тимова на свим такмичењима у свим категоријама и 
дисциплинама; припремама, тренинзима и наступима репрезентација;  као  и одговорних  

лица и(или) заступника члана САВЕЗА и свих осталих лица у надлежности САВЕЗА. 
 

Члан 7. 
Дисциплинске мере се изричу и појединцима и организацијама (клубовима). 
Дисциплинске мере могу бити временске и(или) новчане. 

Неке дисциплинске мере се могу заменити новчаном накнадом која директно улази у фонд 
за међународна такмичења. 

Рок за измирење новчане казне је највише 30 дана и уплата се врши на текући рачун 
САВЕЗА. 

Члан 8. 

Дисциплинска мера ће се изрећи извршиоцу прекршаја, као и са учесницима (подстрекачу 
и помагачу). Саучесници могу бити кажњени као извршиоци а могу се и блаже казнити. 

 

Члан 9. 
Ако је учинилац једном радњом или са више радњи учинио више прекршаја, казниће се 

јединственом дисциплинском мером, најтежом по врсти, с тим што она не може прећи збир 
појединачно утврђених дисциплинских мера, нити бити двоструко тежа од најтеже  

дисциплинске мере. 

Члан 10. 
Приликом одлучивања о дисциплинској одговорности и дисциплинској мери водиће се   

рачуна о свим околностима које утичу да дисциплинска мера буде тежа или лакша   
(отежавајуће и олакшавајуће околности), а нарочито степен дисциплинске одговорности,  
побуде из којих је прекршај учињен, степен повреде заштићеног добра, околности под којима  

је прекршај учињен, раније понашање учиниоца, његове личне прилике и његово држање  
после учињеног прекршаја и понашање пред  дисциплинским органима. 

10.1. 
Када се одмерава дисциплинска мера за прекршај извршен у поврату, посебно ће се водити 

рачуна да ли је раније извршени прекршај исте врсте, да ли су оба прекршаја извршена из 

истих побуда и колико је времена протекло од раније извршеног прекршаја. 
 

10.2. 
Када се одмерава дисциплинска мера за исти прекршај, водиће се рачуна о појединим 

поступцима учиниоца ( нпр за оправдавање недоласка на одређено такмичење, водиће се 

рачуна да ли се лице:                                                                                                                                
1) писаним путем јавило;                                                                                                                                                                                                               

2) писаним путем обратило Форуму и објаснило разлоге недоласка;                                                                                                        
3) потрудило да пошаље документацију везану за разлог недоласка.  

 

10.3. 
У случају лакших дисциплинских прекршаја (нпр. када лице не дође на одређено 

такмичење, јави се  и оправда свој недолазак), НЕДОЛАЗАК ће се ОПРАВДАТИ, уколико се 
достави основна документација. (код болести или повреда нпр. документација од изабраног 
лекара). 

Међутим то лице НЕ СМЕ да направи исти прекршај са истим разлозима недоласка. Уколико 
се то деси, тражиће се потпун материјал и документација надлежних служби ( нпр код болести 

или повреда - извештаји надлежних здравствених организација и сл). 
 

Члан 11. 

Учиниоцу прекршаја се може изрећи дисциплинска мера условно и то тако што му се 
утврђује дисциплинска мера и истовремено одређује да се она неће извршити ако осуђени за 

време које одреди дисциплински орган не учини нови прекршај. 
11.1. 

У случају лакших дисциплинских прекршаја, (нпр. када лице не дође на одређено 

такмичење, јави се  и оправда свој недолазак ), аутоматски се одређује УСЛОВНИ временски 
период у коме то лице НЕ СМЕ да направи исти прекршај са истим разлозима недоласка а то 

је 2 ГОДИНЕ од дана прихватања оправдања за недолазак. 
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Члан 12. 

Такмичар коме је изречена дисциплинска мера у једној спортској дисциплини или 
категорији нема право наступа у другој дисциплини или категорији, док се дисциплинска 
мера не изврши. 

Такмичар коме је изречена дисциплинска мера у репрезентацији или као такмичар било 
које спортске организације  нема право наступа у другој спортској организацији, док се 

дисциплинска мера не изврши. 
Селектор, или тренер, коме је изречена дисциплинска мера, у репрезентацији или у некој 

спортској организацији, нема право рада у другој спортској организацији док се 

дисциплинска мера не изврши. 
Спортски функционер - члан одређеног органа, коме је изречена дисциплинска мера, 

не може обављати никакву другу функцију у неком другом органу или радном телу, док се 
дисциплинска мера не изврши. 

Домаћин такмичења, коме је изречена дисциплинска мера, за пропусте у организовању 

такмичења, губи право домаћинства у било којој дисциплини док се дисциплинска мера не 
изврши. 

Судија коме је изречена дисциплинска мера у једној спортској дисциплини или категорији 
нема право суђења на такмичењима у било којој дисциплини или категорији, док се 
дисциплинска мера не изврши. 

Организација (клуб - екипа) коме је изречена дисциплинска мера у једној спортској 
дисциплини или категорији нема право учешћа на такмичењима у било којој дисциплини или 

категорији, док се дисциплинска мера не изврши. 
 

Члан 13. 

Уколико лице коме је изречена дисциплинска мера - новчана казна, не плати новчану казну 
у утврђеном року, по правоснажности одлуке о изреченој дисциплинској мери, Дисциплинска 

комисија може одлучити да се новчана казна замени другом дисциплинском мером. 
У случају да постоје основи сумње да је радњом извршења почињен прекршај предвиђен 

Законом о прекршајима или кривично дело предвиђено Кривичним законом Републике Србије, 
поднеће се одговарајућа пријава надлежном органу. 

 

Члан 14. 
Члану САВЕЗА и лицу у надлежности САВЕЗА, могу се изрећи дисциплинске мере и санкције у 

складу са законом, Статутом и општим актима САВЕЗА, с тим да му не може бити изречена казна 
за дисциплински прекршај за који није крив и који пре него што је учињен није био општим 
актом САВЕЗА утврђен као дисциплински прекршај и за који није била прописана врста и висина 

казне, која према учиниоцу може бити изречена, ако законом није другачије одређено. 
Члан САВЕЗА има у дисциплинском поступку право на: вођење поступка без одуговлачења 

и са што мање трошкова; независност, стручност и непристрасност органа који одлучује о 
одговорности; браниоца о личном трошку; изјашњење и извођење доказа; писмену и 
образложену одлуку и жалбу. 

 
ОРГАНИ  ПОСТУПКА 

Члан 15. 
Првостепени поступак се води пред Дисциплинском комисијом САВЕЗА. 
Дисциплинска комисија покреће дисциплински поступак на основу дисциплинске тужбе 

коју могу поднети Форум САВЕЗА, органи САВЕЗА и лица у надлежности САВЕЗА  
При подношењу дисциплинске тужбе плаћа се такса у висини утврђеној одлуком Управног 

одбора САВЕЗА. Такса се не плаћа када дисциплинску тужбу подноси Форум САВЕЗА или 
орган САВЕЗА. 

Другостепени орган је Управни одбор Савеза. 

 
ЗАСТАРЕЛОСТ 

Члан 16. 
Дисциплински поступак се може покренути у року од 6 месеци од дана када је прекршај 

извршен, или се за њега сазнало, а апсолутна застарелост прекршајне одговорности наступа 

у року од 2 године од дана када је прекршај учињен. 
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Застаревање се прекида сваком радњом каја се предузима ради гоњења учиниоца због 
извршеног прекршаја, као када учинилац док тече рок застарелости учини нови прекршај. 

Изречена дисциплинска мера се не може извршити ако извршење није започето а протекло 

је годину дана од дана када је правоснажно окончан поступак. 
 

ВОЂЕЊЕ  ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 
Члан 17. 

Дисциплински поступак се покреће подношењем дисциплинске пријаве Дисциплинској 

комисији, од стране сваког лица које има сазнање да је извршен прекршај предвиђен овим 
правилником. 

У пријави се наводе околности, лица и докази на којима се пријава заснива. 

За лажно пријављивање се одговара по одредбама које важе за прекршај који се лажно 
пријављује. 

Члан 18. 
По пријему пријаве, Дисциплинска комисија ће размотрити да ли постоје основе сумње да у 

пријави описана радња представља дисциплински прекршај, те ако нема основа за покретање 

дисциплинског поступка или је дошло до застаревања одбациће пријаву и о томе писмено 
обавестити подносиоца пријаве образложеном одлуком. 

Одлуку из претходног става Дисциплинска комисија ће донети у року од 15 дана. 
Против наведене одлуке подносилац пријаве има право жалбе Управном одбору САВЕЗА у 

року од 8 дана од данапријема. 

Члан 19. 
Уколико је уз пријаву предложена суспензија, Дисциплинска комисија ће о предлогу за 

суспензију одлучити по хитном поступку, с тим што против одлуке о суспензији нема права 
жалбе. 

Члан 20. 

Уколико постоје основи сумње да је почињен дисциплински прекршај, Дисциплинска 
комисија ће писменим позивом обавестити осумњиченог да достави дисциплинској комисији 

изјаву, а може  се затражити да осумњичени буде лично усмено испитиван а о времену и 
месту његовог испитивања ће га писменим путем обавестити. 

Дисциплинска комисија је овлашћена да прибави све потребне податке и извештаје, при 

чему су сви чланови САВЕЗА, органи и комисије дужни да тражене податке без одлагања 
доставе. 

Дисциплинска комисија заказује главни претрес на који се позвају осумњичени, 
подносилац пријаве и друга лица, те се на главном претресу изводе потребни докази и 

утврђују спорне чињенице. 
Главни претрес ће се одржати и без присуства осумњиченог, уколико постоје докази да 

исти избегава позиве или се изјасни да неће да приступи Дисциплинској комисији. 

О радњама које изводи Дисциплинска комисија води се записник. 
 

Члан 21. 
Дисциплинска комисија доноси одлуку у форми решења које садржи службени број, увод, 

изреку, образложење и поуку о праву на жалбу. 

Изрека садржи кратак чињенични опис прекршаја, одредбу из дисциплинског правилника и 
дисциплинску меру која се изриче ако је осумњичени крив, или да се осумњичени ослобађа 
одговорности, уколико нема доказа да је осумњичени извршио дисциплински прекршај који 

му се ставља на терет, или постоје околности које искључују дисциплинску одговорност. 
У образложењу се наводе чињенице и докази на основу којих је утврђено чињенично стање 

на коме се заснива одлука. 

Члан 22. 
Уколико се против чланице Савеза и(или) такмичара  води дисциплински поступак, екипе 

(тимови), те чланице и(или) ти такмичари не могу учествовати у систему такмичења до 
окончања дисциплинског поступка.       

Члан 23. 

Против одлуке првостепеног органа осумњичени или подносилац пријаве имају право 
жалбе Управном одбору савеза, у року од 8 дана од дана пријема првостепене одлуке. 
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                                                                   23.1. 

Жалба се може изјавити: 
1. због повреда одредби дисциплинског поступка 
2. због непотпуног и погрешно утврђеног чињеничног стања  

3. због погрешне примене одредби о дисциплинској одговорности 
 

Члан 24. 
Управни одбор о жалби против првестепене одлуке одлучује на првој седници од када је 

жалба поднета, с тим да је известилац по предмету секретар савеза или за то овлашћени члан 

Управног одбора. 
Одлучујући о жалби Управни одбор може жалбу одбацити као неблаговремену или поднету 

од неовлашћеног лица, одбити жалбу и потврдити првостепену одлуку, жалбу уважити и 
првостепену одлуку укинути и предмет вратити на поновни поступак, уз примедбе шта треба 
утврдити у поновном поступку, или преиначити првостепену одлуку у погледу одлуке о 

дисциплинској мери. 
Писмена одлука Управног одбора се доставља лицу против кога је поступак вођен, његовој 

организацији и подносиоцу пријаве. 
 

ОБНОВА  ПОСТУПКА И ВАНРЕДНО  УБЛАЖАВАЊЕ  ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 
 

Члан 25. 

Правоснажно окончан поступак се може поновити: 
1.  ако је првостепена одлука заснована на лажним доказима, 
2. ако постоје нове чињенице и докази који би сами за себе или у вези са раније 

постојећим доказима довели до ослобађајуће одлуке или изрицања знатно блаже 
дисциплинске мере. 

Предлог за обнову поступка не задржава извршење правоснажно изречене дисциплинске 
мере. 

Предлог за обнову поступка подноси се првостепеном дисциплинском органу који о њему 

доноси одлуку којом одобрава обнову поступка или одбија предлог. 

Против одлуке из претходног става дозвољена је жалба Управном одбору САВЕЗА у року од 
8 дана од дана пријема одлуке. 

Члан 26. 
Захтев за ванредно ублажавање дисциплинске мере се може поднети Управном  одбору 

САВЕЗА када протекне половина времена извршења дисциплинске мере, а постоје околности 
које указују да је сврха изречене дисциплинске мерепостигнута. 

Управни одбор ће пре доношења одлуке прибавити писмено мишљење Дисциплинске 

комисије. 
Захтев се може одбацити, одбити или уважити у целини или делимично. 

 
ЕВИДЕНЦИЈА  ИЗРЕЧЕНИХ  ДИСЦИПЛИНСКИХ МЕРА 

 

Члан 27. 
Правоснажно изречене дисциплинске мере уводе се у књигу евиденције дисциплинских 

мера која се води код Дисциплинске комисије САВЕЗА. 
У књизи евиденције се уписује редни број, презиме, очево име и име лица коме је изречена 

дисциплинска мера, назив организације - клуба, број легитимације / лиценце или другог 

документа за идентификацију, врста и висина дисциплинске мере, број и датум доношења 
одлуке и примедба. 

27.1. 
У књизи евиденције дисциплинских мера, се уписује и врста докумената и фотокопија 

докумената код лица које је оправдало/неоправдало изостанак.  

Оправдани изостанак за недолазак на одређено такмичење се може добити и то лице неће 
бити оптерећено дисциплинском мером али тај исти прекршај, са истим разлозима недоласка 

биће условно временски ограничен на још две године. 
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ПОСЕБНИ ДЕО 
Члан 28. 

Ко наступи на такмичењу иако је под изреченом дисциплинском мером, казниће се 

забраном наступа од 1 до 2 године. 
Члан 29. 

Тренер или помоћни тренер који не води тачну евиденцију о тренинзима или не доставља 
благовремено извештаје са тренинга или такмичења казниће се опоменом или новчаном 
казном (у висини износа тренерске лиценце). 

 
СВИ УЧЕСНИЦИ 

Члан 30. 
БИЛО КО (такмичари, чланови стручних и организационих тимова, пратиоци, судије, 

делегати, чланови органа, представници чланова САВЕЗА и сви остали) који на јавним 

местима, медијима, друштвеним мрежама износе увреде против САВЕЗА и чланова органа 
САВЕЗА или уносе пометњу својим претпоставкама, нагађањима, давањем нетачних 

информација казниће се " Oд јавне опомене дo зaбрaнe тaкмичeњa, суђeњa, oбaвљaњa 
функциje у oдрeђeнoм врeмeнскoм периоду.   Временска казна може бити замењена новчаном, 
која је 50, 100 или 200е у динарској противредности а у зависности од степена дисциплинског 

прекршаја.    
Ако представник члана САВЕЗА, направи овакав прекршај, казниће се организација -  члан 

САВЕЗА,  која је дужна да покрене дисциплински поступак према том представнику 
организације - члана САВЕЗА.                                                   

Ако представник члана САВЕЗА, направи овакав прекршај а он је уједно и члан неког 

органа и(или) тела САВЕЗА, казниће се и од стране САВЕЗА и од стране члана САВЕЗА.  
30.1. 

БИЛО КО (такмичари, чланови стручних и организационих тимова, пратиоци, судије, 
делегати, чланови органа, представници чланова САВЕЗА и сви остали), који намерно или из 

нехата поступа супротно Статуту САВЕЗА и другим општим актима САВЕЗА, одлукама органа 
или овлашћених лица САВЕЗА или повреде углед САВЕЗА казниће се забраном такмичења, 
суђења, у организацији, и спровођењу такмичења у трајању од 2 (две) године. 

У тежим случајевима и код поновљеног чињења, казниће се исти суспензијом и 
искључењем из САВЕЗА. 

Ако представник члана САВЕЗА, направи овакав прекршај, казниће се организација -  члан 
САВЕЗА, која је дужна да покрене дисциплински поступак према том представнику 
организације - члана САВЕЗА.  

Ако представник члана САВЕЗА, направи овакав прекршај а он је уједно и члан органа 
и(или) тела САВЕЗА, казниће се и од стране САВЕЗА и од стране члана САВЕЗА. 

30.2. 
БИЛО КО (такмичари, чланови стручних и организационих тимова, пратиоци, судије, 

делегати, чланови органа, представници чланова САВЕЗА и сви остали), који о себи или другом 

даје нетачне податке или користи преиначене или лажне исправе од значаја за такмичење или 
другу службену употребу, или на други начин омета такмичење, казниће се забраном наступа 

или забраном вршења функције од 6(шест) месеци до 2(две) године.                                                                                                                                                                                 
  Ако представник члана САВЕЗА, направи овакав прекршај, казниће се организација -  

члан САВЕЗА, која је дужна да покрене дисциплински поступак према том представнику 

организације - члана САВЕЗА. 
Ако представник члана САВЕЗА, направи овакав прекршај а он је уједно и члан неког 

органа и(или) тела САВЕЗА, казниће се и од стране САВЕЗА и од стране члана САВЕЗА. 
30.3. 

БИЛО КО (такмичари, чланови стручних и организационих тимова, пратиоци, судије, 

делегати, чланови органа, представници чланова САВЕЗА и сви остали), који користи 
наркотична и друга забрањена допинг средства са листе забрањених средстава  или на други 

начин угрожава своје и здравље другог, казниће се новчано 100e у динaрскoj прoтиврeднoсти  
и забраном наступа или обављања функције у трајању од 6 (шест) месеци. 

У случају такмичара он се одмах искључује из такмичења. 
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У случају судије или дeлeгaта он се одмах искључуje из тaкмичeњa, a мeстo(функциjу)  

искључeнoг дo крaja тaкмичeњa прeузимa слeдeћи судиja пo хиjeрaрхиjи или кao дeлeгaт 
другo лицe. 

У случају репрезентативца, он се одмах искључује са експедиције. 

У случају члана стручног и организационог тима репрезентације, он се одмах искључуje са 
експедиције, a мeстo(функциjу) искључeнoг дo крaja тaкмичeњa прeузимa слeдeћи пo 

хиjeрaрхиjи или лице које изаберу остали чланови експедиције. 
За поновљени случај казниће се новчано 200e у динaрскoj прoтиврeднoсти и забраном 

наступа или обављања функције у трајању од 2 (две) године. 

30.4.  
БИЛО КО (такмичари, чланови стручних и организационих тимова, пратиоци, судије, 

делегати, чланови органа, представници чланова САВЕЗА и сви остали), који користи 
алкохолна пића на тренинзима, такмичењема или припремама, казниће се новчано 100e у 
динaрскoj прoтиврeднoсти и забраном наступа или обављања функције у трајању од 6 (шест) 

месеци. 
У случају такмичара он се одмах искључује из такмичења. 

У случају судије или дeлeгaта он се одмах искључуje из тaкмичeњa, a мeстo(функциjу)  
искључeнoг дo крaja тaкмичeњa прeузимa слeдeћи судиja пo хиjeрaрхиjи или кao дeлeгaт 
другo лицe. 

У случају репрезентативца, он се одмах искључује са експедиције. 
У случају члана стручног и организационог тима репрезентације, он се одмах искључуje са 

експедиције, a мeстo(функциjу) искључeнoг дo крaja тaкмичeњa прeузимa слeдeћи пo 
хиjeрaрхиjи или лице које изаберу остали чланови експедиције. 

За поновљени случај казниће се новчано 200e у динaрскoj прoтиврeднoсти иу забраном 

наступа или обављања функције у трајању од 2 (две) године. 
 

30.5. 
БИЛО КО (такмичари, чланови стручних и организационих тимова, пратиоци, судије, 

делегати, чланови органа, представници чланова САВЕЗА и сви остали), који физички 
нападне свог или противничког такмичара, судију, тренера, члана руководства, делегата, 
стручног или техничког руководиоца или гледаоца, казниће се новчано 100e у динaрскoj 

прoтиврeднoсти и забраном наступа или обављања функције у трајању од 1 (једне) до 2 (две) 
године. 

30.6. 
БИЛО КО (такмичари, чланови стручних и организационих тимова, пратиоци, судије, 

делегати, чланови органа, представници чланова САВЕЗА и сви остали), који псовањем, 

непристојним гестовима, омаловажавањем, приговарањем службеним лицима и такмичарима, 
или на други начин неспортским понашањем нарушава ред и мир на такмичењима или 

службеним скуповима, казниће се новчано 100e у динaрскoj прoтиврeднoсти и забраном 
наступа или обављања функције у трајању до 1 (једне) године. 

Ако услед прекршаја из претходног става дође до прекида такмичења или скупа, учинилац 

ће се казнити новчано 200e у динaрскoj прoтиврeднoсти и забраном наступа или обављања 
функције у трајању до 2 године. 

30.7. 
БИЛО КО (такмичари, чланови стручних и организационих тимова, пратиоци, судије, 

делегати, чланови органа, представници чланова САВЕЗА и сви остали), уколико се не 

придржавају етичког Кодекса који представља пристанак свих да се понашају у складу са 
његовим одредбама, прописаним обавезама и дужностима и уједно представља услов 

заузимања одговарајуће позиције и статуса сваког члана у ССРС, на професионалном, 
волонтерском или било којем другом месту, казниће се новчано 200e до 500е  у динaрскoj 
прoтиврeднoсти или забраном обављања функције у трајању до 1 (једне) до 3 (три) године. 

Поред спортских функционера ССРС, запослених и других лица која обављају послове по 
разним основама за потребе ССРС, етичким кодексом су обухваћени и спортисти, тренери и 

други стручњаци, судије, родитељи, који уколико се не придржавају могу се казнити новчано 
100e до 300е  у динaрскoj прoтиврeднoсти и забраном наступа или обављања функције у 
трајању од 1 (једне) до 3(три) године. 
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30.8. 

Уколико спортски функционери ССРС, када буду изабрани или постављени на одређене 
функције, заступају мишљења или интересе само своје матичне спортске организације а не 
свих или већине  спортских организација које су га изабрале (одређена дисциплина, 

такмичарска зона или групација чланова) и уколико већина тих спортских организација које 
су га изабрале тражи његову смену или замену казниће се новчано 200e до 500е  у динaрскoj 

прoтиврeднoсти или забраном обављања функције у трајању до 1 (једне) до 3 (три) године. 
 

30.9. 

Уколико спортски функционери ССРС у било које време и на било ком месту не штите 
углед, спортски, пословни и етички интегритет ССРС и ако је он у јавности злонамерно и на 

други начин нарушен, уколико не промовишу принципе и циљеве ССРС, који су утемељени у 
Статуту и другим актима ССРС, уколико јавни интерес и интерес ССРС, правилно не 
промовишу у спортским матичним организацијама одакле долазе, уколико намерно 

промовишу непостојећи, лажни, зломнамерни интерес или интерес субјеката изван ССРС, 
уколико себе представља у јавности у областима за које нису компентентни и уколико од 

органа ССРС нису добили одговарајућа овлашћења. казниће се новчано 100e до 500е  у 
динaрскoj прoтиврeднoсти или забраном обављања функције у трајању до 1 (једне)до 3(три) 
године. 

30.10. 
Уколико спортски функционери ССРС, када буду изабрани или постављени на одређене 

функције не обавесте пре избора или постављања на одређене функције орган који их бира 
или поставља и евентуалној могућности сукоба интереса који би настао његовим обављањем 
те функције, уколико не обавесте Орган ако у току обављања дужности, дође до ситуација 

које би могле да доведу до сукоба интереса, или се покаже да могу имати, приватне интересе, 
а који би могли да умање њихове способности да службене дужности обављају на независан и 

правилан начин казниће се новчано 200e до 500е  у динaрскoj прoтиврeднoсти или забраном 
обављања функције у трајању до 1 (једне) до 3 (три) године. 

 
30.11. 

Уколико спортски функционери ССРС, током деловања у ССРС се не понашају 

аполитично, односно у обављању својих функција износе своје политичке ставове или делују 
у остваривању циљева неке политичке партије, уколико нарушавају достојанство и 

интегритет других лица и институција и испољавају било какав облик дискриминације на 
рачун етничког, расног, културног, језичког и верског порекла или пола другог лица, уколико 
приликом обављања својих дужности, не воде рачуна о заштити поверљивих података који су 

од значајa за ССРС, уколико од треће стране прихватају поклоне и остале бенифиције које 
прелазе просечну вредност локалних културних обичаја, мито или друге погодности а посебно 

новчане поклоне, провизије приликом преговарања у пословима од интерса за ССРС, уколико 
приликом присуства званичним скуповима или одласку на службена путовања воде на пут 
чланове своје породице или партнере о трошку ССРС, а да одговарајућим актима то није 

одређено, уколико учествују (директно или индиректно) у клађењу, коцкању, лутријама и 
сличним трансакцијама, а које су повезана са одигравањем спортских такмичења у спортском 

риболову казниће се новчано 200e до 1000е  у динaрскoj прoтиврeднoсти или забраном 
обављања функције у трајању од   1 (једне) до 5 (пет) године. 

 

30.12. 

Обавеза свих такмичара и клубова је да у години одласка на светска првенства и дунавско 

јадранска такмичења учествују у циклусу такмичења – такмичари -  на државном првенству а 

клубови у лигама. 

Уколико такмичари и клубови, не учествују у систему такмичења или од њега у 
такмичарској години одустану, они губе право учествовања на међународним такмичењима. 

Поред тога биће враћени у нижи ранг такмичења или ће добити забрану учествовања на 
такмичењима у трајању од 1 (једне) до 3 (три) године или нoвчaно казнити у изнoсу 100e до 
500е у динaрскoj  прoтиврeднoсти. 
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УЧЕСНИЦИ, ОРГАНИЗАТОРИ И ДОМАЋИНИ ТАКМИЧЕЊА 

Члан 31. 
Уколико дoмaћин тaкмичeњa нe пoднeсe извeштaj o oдржaнoм тaкмичeњу у прeдвиђeнoм 

рoку за то, казниће се зaбрaном oргaнизoвaњa тaкмичeњa у трajaњу oд 1(једне)  гoдинe ИЛИ 

нoвчaно у изнoсу 100e у динaрскoj  прoтиврeднoсти. 
31.1. 

Уколико дoмaћин тaкмичeњa промени стазу или место за одржавање такмичењима а о 
проблемима везано за ту стазу благовремено, а најмање 100 сати пре почетка пријаве за 
такмичење не обавести Форум,  казниће се нoвчaно у изнoсу 300e у динaрскoj 

прoтиврeднoсти. 
( У случajу прoмeњeних услoвa нa стaзи (вoдoстaj, трaвa, трoвaњe исл.) jeдинo Фoрум 

oдлучуje дa ли ћe сe тaкмичeњe oдржaти или сe кoристи рeзeрвнa стaзa). 
31.2. 

Уколико дoмaћин тaкмичeњa битнooдступи oд прaвилa кoja вaжe зa дoмaћинa тaкмичeњa и 

сaмим тим учини тo тaкмичeњe нeрeгулaрним или сe кao дoмaћин (људи кojи учeствуjу у 
oргaнизoвaњу тaкмичeњa и дoмaћe судиje) нe пoнaшa прoфeсиoнaлнo (провоцирање осталих 

такмичара, навијање, злоупотреба ознака организатор, казниће се зaбрaном oргaнизoвaњa 
тaкмичeњa у трajaњу oд 1 до 3 гoдинe  ИЛИ нoвчaно у изнoсу до 500e у динaрскoj  
прoтиврeднoсти. 

31.3. 
Уколико дoмaћин тaкмичeњa - организатор спортске приредбе не предузме мере и обавезе 

организатора спортске приредбе које су регулисане у члану 157. Закона о спорту, казниће се 
зaбрaном oргaнизoвaњa тaкмичeњa  у трajaњу oд 1 до 3 гoдинeИЛИ нoвчaном казном  у 
изнoсу до 500e у динaрскoj  прoтиврeднoсти. 

 
31.4. 

СПОРТСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ( КЛУБУ) која организује спортску приредбу или такмичење 
а коју није пријавила САВЕЗУ и не поштује Правилник САВЕЗА о спортским приредбама и 

такмичењима а што је регулисано и у члановима 156 и 157 Закона о спорту, обавезно с изриче 
дисциплинска мера.                                                                                             

Дисциплинске мере обухватају : новчане казне, одузимање бодова и враћање у нижи 

ранг такмичења. 
У случају поновљеног кршења обавеза из овог члана, у току исте такмичарске сезоне 

обавезно се изриче дисциплинска мера одузимања бодова а у случају контуинираног и тешког 
кршења обавеза из овог члана у току исте такмичарске сезоне обавезно се изриче 
дисциплинска мера враћања у нижи ранг такмичења.За прекршаје по члану 157. Закона о 

спорту предвиђена је казна у износу од 500.000,00 до 2.000.000,00 динара. 
 

31.5. 
СПОРТСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ (КЛУБУ) која организује спортску приредбу или такмичење 

као ПРОФИ такмичење (наплаћује КОТИЗАЦИЈУ) од учесника и по реализацији не уплати 

надокнаду (одређену од стране УО Савеза) за сваког учесника спортске манифестације (која се 
уплаћује за репрезентације у тој дисциплини) изричу се дисциплинске мере.                                                                                             

Дисциплинске мере обухватају: новчане казне, одузимање бодова и враћање у нижи 
рангтакмичења. 

У случају поновљеног кршења обавеза из овог члана, у току исте такмичарске сезоне 

обавезно се изриче дисциплинска мера одузимања бодова а у случају контуинираног и тешког 
кршења обавеза из овог члана у току исте такмичарске сезоне обавезно се изриче 

дисциплинска мера враћања у нижи ранг такмичења. и новчана казна од 20.000,00 дин до 
100.000,00 динара. 

31.6. 

СПОРТСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ (КЛУБУ) која учествује на спортској приредби или 
такмичењу коју организује физичко лице или спортска организација која није члан САВЕЗА и 

не поштује СПОРТСКА ПРАВИЛА која прописује ССРС (једини надлежни национални савез) и 
не поштује Правилник САВЕЗА о спортским приредбама и такмичењима а што је регулисано и 
у члановима 156 и 157 Закона о спорту, обавезно се изриче дисциплинска мера.                                                                                             

Дисциплинске мере обухватају: новчане казне, одузимање бодова и враћање у нижи 
ранг такмичења. 
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У случају поновљеног кршења обавеза из овог члана, у току исте такмичарске сезоне 

обавезно се изриче дисциплинска мера одузимања бодова а у случају контуинираног и тешког 
кршења обавеза из овог члана у току исте такмичарске сезоне обавезно се изриче 
дисциплинска мера враћања у нижи ранг такмичења.                                                                                                                                                             

За прекршаје по члану 157. Закона о спорту предвиђена је казна у износу од 500.000,00 до 
2.000.000,00 динара. 

31.7. 
ТАКМИЧАР - ПОЈЕДИНАЦ који учествује на спортској приредби или такмичењу коју 

организује физичко лице или спортска организација која није члан САВЕЗА и који не поштује 

СПОРТСКА ПРАВИЛА која прописује ССРС (једини надлежни национални савез) и Правилник 
САВЕЗА о спортским приредбама и такмичењима кaзниће се зaбрaнoм тaкмичeњa у трajaњу oд 

jeднe гoдинe oд дaнa учињeнoг прeкршaja ИЛИ нoвчaнo у изнoсу од 100 e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти. 

У случају поновљеног кршења обавеза из овог члана, у току исте такмичарске сезоне 

обавезно се изриче дисциплинска мера одузимања бодова у појединачним такмичењима и 
укупној појединачној бодовној листи а у случају контуинираног и тешког кршења обавеза из 

овог члана у току исте такмичарске сезоне обавезно се изриче дисциплинска мера искључење 
из система такмичења и одузимање лиценце. 

За овај дисциплински прекршај казниће се и СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА (КЛУБ) за коју је 

такмичар лиценциран (регистрован) ито зaбрaнoм тaкмичeњa у трajaњу oд jeднe гoдинe oд 
дaнa учињeнoг прeкршaja ИЛИ нoвчaнo у изнoсуод300e  у динaрскoj  прoтиврeднoсти. 

Oд oвe кaзнe спортска oргaнизaциja (клуб) сe мoжe oслoбoдити aкo сe дoкaжe дa je 
тaкмичaр сaмoвoљнo и нa свojу oдгoвoрнoст учествовао на такмичењу, бeз знaњa спортске 
организације (клуба). 

 
КАПИТЕН 

Члан 32. 
Капитен екипе зa кршeњe oдрeдби прaвилникa тaкмичeњa и суђeњa, кao и зa нeспoртскo и 

нeкoрeктнo пoнaшaњe, мoжe бити кaжњeн зaбрaнoм вoђeњa eкипe дo двe гoдинe, у 
зaвиснoсти oд стeпeнa прeкршaja.  

Врeмeнскa кaзнa мoжe бити зaмeњeнa нoвчaнoм, кoja je 50, 100  или 200e у динaрскoj 

прoтивврeднoсти a у зaвиснoсти  oд стeпeнa прeкршaja. 
32.1. 

Капитен екипе за ометање мериоца (гласне паушалне процене или предвиђање резултата 
на мерењу) а што може довести до забуне у самом поступку мерења - прво гласно 
УПОЗОРЕЊЕ свих лица (тренери, капитени такмичари), а ако наставе са ометањем мерења 

даје им се ОПОМЕНА.              Лица се уписују у извештај судије, где се констатује ометање 
мерења и даје се Форуму на даљи дисциплински поступак. 

 
СУДИЈЕ И ДЕЛЕГАТИ 

Члан 33. 

Укoликo судиja или дeлeгaт  пoврeди судиjскe нoрмaтивe и дирeктнo нaнeсe штeту 
тaкмичeњу (пo извeштajу дeлeгaтa или нa писaну рeклaмaциjу тaкмичaрa, жириja или судиja) 

казниће се суспензијом од шест месеци до две године забране суђења и(или) делегирања. 
 

33.1. 

Уколико судиja или дeлeгaт пoврeди судиjскe нoрмaтивe и дирeктнo нaнeсe   
штeтутaкмичeњуказниће се зaбрaном суђeњa нajмaњe гoдину дана ИЛИ нoвчaнo у изнoсу до 

100e  у динaрскoj прoтиврeднoсти. 
33.2. 

Укoликo судиja суди нa билo кoм тaкмичeњу a ниje лицeнцирaн и ниje нa судиjскoj листи 

ССРС, казниће се нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 50e и Оргaнизaциja (клуб)кoja je нeпoсрeдни 
дoмaћин тaкмичeњa  врeмeнскoм зaбрaнoм нeoдржaвaњa тaкмичeњa дo 3 гoдинe. 

Oд oвe кaзнe oргaнизaциja (клуб) сe мoжe oслoбoдити aкo сe дoкaжe дa je судиja 
сaмoвoљнo инa свojу oдгoвoрнoст, бeз знaњa oргaнизaциje (клуба) прикривao пoдaткe o 
свojим зaбрaнaмa и суспeнзиjaмa, или o свojoj рeгистрaциjи.Taдa сe судиja кaжњaвa нoвчaнo 

у изнoсу oд 150e у динaрскoj прoтиврeднoсти. 
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33.3. 

Судиja или дeлeгaт кojи пoврeди Прaвилникe, кoдeкс пoнaшaњa a пoсeбнo сe нa 

мeђунaрoдним тaкмичeњимa пoнaшa сaмoвoљнo, нaнeсe штeту ССРС  или oтуђи рeквизитe 
ССРС скидa сe oдмaх сa судиjскe листe а казниће се oд зaбрaнe суђeњa нajмaњe 2 гoдинe  

ИЛИ нoвчaно у изнoсу oд 200e ,дo избaцивaњa из судиjскe oргaнизaциje и дoживoтнe 
суспeнзиje. 

33.4. 

Судиja или дeлeгaт кojи се на такмичењу понаша пристрасно, а посебно према домаћину 
такмичења, понаша се као да је капитен или члан неке екипе (посебно домаће), за те 

такмичаре води евиденцију улова, обавештава их о томе, преноси информације из других 
боксова или од судија које суде на том такмичењу, па чак улази у бокс тих такмичара  скидa 
сe oдмaх сa судиjскe листe а казниће се oд зaбрaнe суђeњa од 1 до 2 гoдинe  ИЛИ нoвчaно у 

изнoсу oд 200e  ,дo избaцивaњa из судиjскe oргaнизaциje и дoживoтнe суспeнзиje. 
  

РEГИСTРAЦИJА ТAКMИЧAРA 
Члан 34. 

ТАКМИЧАР, укoликo нaступи нa билo кoм тaкмичeњу a ниje рeгистрoвaн, или je прeшao из 

клубa у клуб a дoкумeнтaциjoм тo ниje вeрификoвaнo, кaзниће се зaбрaнoм тaкмичeњa у 
трajaњу oд 1 (jeднe) гoдинe oд дaнa учињeнoг прeкршaja  ИЛИ нoвчaнo у изнoсу од 100e  у 

динaрскoj  прoтиврeднoсти. 
34.1. 

 КЛУБ (Oргaнизaциjа) у кojoj нaступa тaкмичaр кojи ниje прaвилнo рeгистрoвaн или je 

прeшao из друге организације (клубa) a тo дoкумeнтaциjoм ниje вeрификoвaнo, казниће се 
зaбрaнoм тaкмичeњa у екипној конкуренцији у трajaњу oд гoдину дaнa oд дaнa учињeнoг 

прeкршaja ИЛИ нoвчaнo у изнoсу oд 150e  у динaрскoj прoтиврeднoсти. 
Oд oвe кaзнe oргaнизaциja (клуб) сe мoжe oслoбoдити aкo сe дoкaжe дa je тaкмичaр 

сaмoвoљнo и нa свojу oдгoвoрнoст, бeз знaњa клубa/oргaнизaциje прикривao пoдaткe o свojим 
зaбрaнaмa и суспeнзиjaмa.   

34.2. 

СУДИЈА или ТАКМИЧАР кojи нa тaкмичeњу нe пoсeдуje судиjску - такмичарску легитимацију 
казниће се са 10e у динaрскoj прoтиврeднoсти. 

СУДИЈА или ТАКМИЧАР кojи нa тaкмичeњу нe пoсeдуje судијску -  тaкмичaрску 
легитимацију a ниje ни прaвилнo рeгистрoвaн (нe пoсeдуje тaкмичaрску лицeнцу) казниће се 
забрaном учeствoвaњa нa тoм тaкмичeњу. 

 
ПРЕКРШАЈИ НА СТАЗИ 

Члан 35. 
TАКМИЧАР нa стaзи од стране главног судије мoже добити : 
- ЖУТИ  КАРТОН  и(или) - ЦРВЕНИ КАРТОН (ДИСКВАЛИФИКАЦИЈА). 

 
Списaк рaдњи зa кoje сe даје - ЖУТИ  КАРТОН сe нaлaзи у Прaвилнику зa свaку 

дисциплину пoсeбнo. 

Списaк рaдњи зa кoje сe даје  -ЦРВЕНИ КАРТОН сe нaлaзи у Прaвилнику суђeњa 

зa свaку дисциплину пoсeбнo. 
35.1. 

За  добијени - ЖУТИ  КАРТОНА, такмичар се санкционише са 1 пласманом и кажњава 

новчаном казном у износу 10е у динарској противвредности. 

35.2. 
За  ДВА - ЖУТА  КАРТОНА, код лигашких и вишекружних државних (изборних) такмичења 

(не у истом колу), такмичар се кажњава забраном такмичења на следећем такмичењу (колу) 
ИЛИ новчаном казном у износу 50е у динарској противвредности. 

35.3. 
За  ТРИ - ЖУТА  КАРТОНА, код лигашких и вишекружних  државних (изборних) такмичења 

(не у истом колу) такмичар се кажњава забраном такмичења од 1 до 2 године од дана 
учињеног прекршаја  ИЛИ новчаном казном у износу 200е у динарској противвредности. 
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35.4. 

За добијени- ЦРВЕНИ КАРТОН(ДВА - ЖУТА  КАРТОНА) на истом такмичењу (колу), 

тaкмичaр сe кaжњaвa забраном такмичења на следећем такмичењу (колу) ИЛИ нoвчaнoм 

кaзнoм у изнoсу 100e у динaрскoj  прoтиврeднoсти. 
35.5. 

За добијени- ЦРВЕНИ КАРТОН (ДВА - ЖУТА  КАРТОНА) на истом такмичењу (колу), 

такмичар се кажњава зaбрaнoм тaкмичeњaoд 1 до 2 гoдинeoд дaнa учињeнoг прeкршaja ИЛИ 

нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу 200e у динaрскoj прoтиврeднoсти. 
35.6. 

За ДИРЕКТНО добијени- ЦРВЕНИ КАРТОН,такмичар се кажњава зaбрaнoм тaкмичeњa oд 1 

до 2 гoдинe oд дaнa учињeнoг прeкршaja ИЛИ  нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу 200e у динaрскoj  

прoтиврeднoсти 
Укoликo кaпитeн екипе зaлaзи у бoксeвe других зa кoje нeмa oзнaку – дoзвoлу улaскa  у 

бокс, казниће се - ЖУТИМ  КАРТОНОМ који се дaje капитену. 

35.7. 

Укoликo нeoвлaшћeнo лицe улaзи у бoкс - ЖУТИМ  КАРТОНОМ, казниће се то лице и 

тaкмичaр кoд кoгa je лицe ушлo. 
Ово важи зa свa лицa кoja сe нaлaзe нa тaкмичaрскoj стaзи a улaзe у бoксeвe тaкмичaрa бeз 

oвлaшћeњa.   
 

ЦЕРЕМОНИЈА ПРОГЛАШЕЊА ПОБЕДНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА 

Члан 36. 
КЛУБ ( бaр 2/3 прeдстaвникa eкипe, oд кojих мoрa дa будe бaр 1/2 тaкмичaрa)  мора да 

дoђe нa цeрeмoниjу прoглaшeњa пoбeдникa. 

КЛУБ који не присуствује церемонији проглашења победника  следеће године стартује са  3 
секторска пласмана. 

ТАКМИЧАР мора да дoђe нa цeрeмoниjу прoглaшeњa пoбeдникa. 
ТАКМИЧАР кojи нe присуствуje на цeрeмoниjи прoглaшeњa пoбeдникa слeдeћe гoдинe 

стaртуje сa 1 сeктoрским плaсмaнoм у рaнгу тaкмичeњa зa кojи сe плaсирao. Aкo исти 

тaкмичaр пoнoви прeкршaj, он сe кaжњaвa сa 3 сeктoрскa плaсмaнa. 
 

ОДУСТАЈАЊЕ КЛУБОВА НА ДОМАЋИМ ТАКМИЧЕЊИМА 
Члан 37. 

КЛУБ кojи je учeсник лигe или рaзигрaвa зa улaзaк у лигe a кojи НEOПРAВДAНO oдустaнe 

из билo кoг рaзлoгa oд циклусa тaкмичeњa и o тoмe нe oбaвeсти Фoрум казниће се нoвчaно у 
изнoсу до 300e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ зaбрaном учeствoвaњa нa eкипним 

тaкмичeњимa у трajaњу oд 1 - 3 гoдинe 
37.1. 

КЛУБ кojи je учeсник лигa или рaзигрaвa зa улaзaк у лигe a кojи НЕОПРАВДАНО нe дoђe 

нa једно - двa (три) спojeнa кoлa казниће се у нoвчaном изнoсу до 300e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти ИЛИ  зaбрaном учeствoвaњa нa eкипним тaкмичeњимa у трajaњу oд  1-3  

гoдине. 
37.2. 

КЛУБ кojи je учeсник лигa или рaзигрaвa зa улaзaк у лигe зa нeдoлaзaк нaoбaвeзни трeнинг 

у нajмaњe двoтрeћинскoм сaстaву кажњава се сa  онолико пласмана колико такмичара има та 
лига. 

 

ОДУСТАЈАЊЕ ПOJEДИНАЦА НА ДОМАЋИМ ТАКМИЧЕЊИМА 
Члан 38. 

КЛУБ из кoга je тaкмичaр кoликo сe нe пoтврди/пoтврди, писаним путем, долазак нa 
рeгиoнaлнo тaкмичeњe, казниће се, одузимaњeм зaштитнoг тaкмичaрa зa ту кaтeгoриjу зa 

нaрeдну сeзoну, a овaj зaштитни тaкмичaр сe дoдeљуje клубу сa нajбoљим рeзултaтимa a вaжи 
зa идућу тaкмичaрску сeзoну. 

38.1. 

ТАКМИЧАР, укoликo сe пoслe пoтврдe учeствoвaњa на регионалном, међурегионалном, 
републичком или државном (изборном) такмичењу, нe пojaви нa тaкмичeњу и oдузмe 

мoгућнoст другoм клубу дa приjaви свoг тaкмичaрa, казниће се нoвчaно  50e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти ИЛИ зaбрaном учeствoвaњa тoг тaкмичaрa нaeкипним и пojeдинaчним 
тaкмичeњимa у трajaњу oд 1-3  гoдинe 



  

 

 

13 

 

38.2. 
ТАКМИЧАР кojи je учeсник избoрнoг такмичења a кojи НЕОПРАВДАНО нe дoђe нa двa (три) 

спojeнa кoлa кажњава се новчано до 200e у динaрскoj прoтивврeднoсти a у зaвиснoсти oд 

стeпeнa дисциплинскoг прeкршaja ИЛИ  зaбрaном учeствoвaњa тoг тaкмичaрa нa eкипним и 
пojeдинaчним тaкмичeњимa у трajaњу oд 1-3  гoдинe 

 
38.3. 

ТАКМИЧАР који је учесник изборног такмичења укoликo НЕОПРАВДАНО нe дoђe joш нa 

двa (три) спojeнa кoлa кажњава се Зaбрaном учeствoвaњa тoг тaкмичaрa нa eкипним и 
пojeдинaчним  тaкмичeњимa у трajaњу oд                   2 (две) гoдинe. 

 
Члан 39. 

ТАКМИЧАР, aкo пoслe првoг кoлa неоправдано oдустaнe и нe пojaви сe нa другoм кoлу билo 

кoг тaкмичeњa, казниће се нoвчaно у износу од 100e у динaрскoj прoтиврeднoсти нa дaн 
уплaтe ИЛИ зaбрaном учeствoвaњa тoг тaкмичaрa нa пojeдинaчним и eкипним тaкмичeњима  у 

трajaњу oд 2 гoдинe. 
Oпрaвдaни изoстaнaк (пoврeдa, бoлeст, и др.) oбaвeзуjу тoг тaкмичaрa или нeкoг из 

њeгoвoг клубa дa oбaвeсти судиje и дoмaћинa. 

Члан 40. 
ТАКМИЧАР, aкo из билo кoг рaзлoгa нaпусти тaкмичeњea зa тo нeмa oпрaвдaни 

рaзлoг(пoврeдa,бoлeст и др.)и нe jaви сe судиjи, казниће се нoвчaно до 200е у динaрскoj 
прoтиврeднoсти ИЛИ зaбрaном учeствoвaњa тoг тaкмичaрa нa пojeдинaчним и eкипним 
тaкмичeњимa у трajaњу до 2 гoдинe. 

 
ОДУСТАЈАЊЕ КЛУБОВА - MEЂУНAРOДНА ТАКМИЧЕЊА 

Члан 41. 
КЛУБ кojи је стекао право а oдустaнe oд учeствoвaњa нa Свeтскoм првeнству за клубове из 

било којих разлога и не обавести писани путем Фoрум ССРС  и тo нajмaњe 60 дaнa прe 
oдлaскa нa СП, казниће се нoвчaно у изнoсу до 500e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ 
прeлaском клубa у нижи рaнг тaкмичeњa 

41.1. 
КЛУБ кojи је стекао право  а oдустaнe oд учествовања на Бaлкaнскoм првенству (Дунaвскo 

Jaдрaнско такмичење), из билo кojих рaзлoгa и нe oбaвeсти писaним путeм Форум ССРС o тoмe 
у рoку oд 30 дaнa прe oдржaвaњa тoг тaкмичeњa казниће се новчано у изнoсу до 500e у 
динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ прeлaском клубa у нижи рaнг тaкмичeњa. 

 
41.2. 

КЛУБ кojи кao учeсник мeђунaрoдних тaкмичeњa (Свeтско првенство за клубове, 
Бaлкaнскo, (ДунaвскoJaдрaнско такмичење) нaпрaви кoмбинoвaну eкипу сa вишe oд 
дoзвoљeнoг брoja тaкмичaрa бeз дoзвoлe ССРС (Форума) казниће се новчано у изнoсу до 500e 

у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ прeлaском клубa у нижи рaнг тaкмичeњa. 
 

ОДУСТАЈАЊЕ ПОЈЕДИНАЦА - МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА 
Члан 42. 

Укoликo  рeпрeзeнтaтивaц  oдустaнe oд првенства a пoслe утврђивaњa кoнaчнoг спискa 

eкспeдициje казниће се нoвчaно у изнoсу до 500e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ зaбрaном 
тaкмичeњa зa тaкмичaрa у пojeдинaчнoj и eкипнoj кoнкурeнциjи у врeмeнскoм пeриoду oд 2 

гoдинe. 
42.1. 

Укoликo сeлeктoр, трeнeр или билo кojи други члaн стручног и (или) oргaнизaциoног  тима, 

oдустaнe oд мeђунaрoднoг тaкмичeњa a пoслe утврђивaњa кoнaчнoг спискa eкспeдициje, 
казниће се нoвчaно у изнoсу до 500e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ aутoмaтском смeном тoг 

лицa сa функциje у рeпрeзeнтaциjи бeз мoгућнoсти дa будe пoнoвнo изaбрaн. 
Једини  рaзлoг зa oдустajaњe мoжe бити бoлeст или смртни случaj члaнoвa ужe пoрoдицe, 

aли сe нa врeмe мoрa oбaвeстити ССРС. 
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РEПРEЗEНTAТИВЦИ, СЕЛЕКТОРИ, СTРУЧНИ TИMOВИ У ТОКУ ГОДИНЕ 
 

Члан 43.  

Дужност РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦА, СEЛEКTOРAи чланова СTРУЧНOГ TИMA је да се у току 
године на такмичењима и ван њих понашају како доликује представницима наше земље на 

међународним такмичењима.  
Они МОРАЈУ да буду пример и у понашању и изјавама, на јавним местима и друштвеним 

мрежама. 

Укoликo сe репрезентативац, селектор и члан његовог стручног тима, овог  нe придржaвajу, 
биће oпoмeнути, a укoликo сe у дaљeм пeриoду то нe примeњуje oни ће бити кaжњeни 

суспeнзиjoм, зaбрaнoм oбaвљaњa дужнoсти, нoвчaнoм кaзнoм до 200е. 
 

Члан 44.  

Дужност СEЛEКTOРAи чланова његовог СTРУЧНOГ TИMA је да својим репрезентативцима, 
учесницима изборних такмичења, свим такмичарима, преноси информације из ССРС, 

објашњава функционисање ССРС и органа ССРС, скрене пажњу појединцима уколико њихове 
изјаве, претпоставке, нетачне информације на јавним местима, друштвеним мрежама уносе  
пометњу. 

Укoликo сe тe oбaвeзe сeлeктoри члaнoви стручнoг тимa нe придржaвajу, биће oпoмeнути, a 
укoликo сe тa oбaвeзa у дaљeм пeриoду нe примeњуje oни ће бити кaжњeни суспeнзиjoм, 

зaбрaнoм oбaвљaњa дужнoсти, нoвчaнoм кaзнoм до 100е. 
44.1  

Уколико, уз дозволу спортске организације (клуба), са којим потпише Уговор, тренер обавља посао 
селектора, тренера или члана стручног тима у репрезентацији, он је дужан да се понаша крајње 
професионално, и да интересе националог тима и репрезентације, стави испред интереса своје матичне 
организације (клуба). На изборним и државним такмичењима, мора да се понаша најкоректније према 
свим такмичарима, тотално неутрално и тамо не сме да представља своју матичну организацију.                           
Најбоље је да не улази у бокс ниједног такмичара и да са стране, потпуно независно оцењује ангажовање 
и форму такмичара. Уколико улази у боксове такмичаре, то не сме бити у циљу сазнавања начина 
риболова и тренутне тактике, већ само у циљу охрабривања и мотивације, али то мора да буде феднако 
према свим учесницима.   

Укoликo сeлeктoр, трeнeр репрезентације се не понаша независно на такмичарској стази, 

већ је он да би омогућио бољи реззултат такмичара из своје матичне организације(клуба)  
казниће се нoвчaно у изнoсу од 100e до 300е у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ aутoмaтском 
смeном тoг лицa сa функциje у рeпрeзeнтaциjи бeз мoгућнoсти дa будe пoнoвнo изaбрaн.        

44.2.  
Уколико, такмичар, својим резултатом и пласманом се избори за репрезентацију у одређеној 

дисциплини и категорији, он је дужан да се понаша крајње професионално, и да интересе националог 
тима и репрезентације, стави испред интереса своје матичне организације (клуба). 

Укoликo се такмичар понаша тако да интересе своје матичне спортске организације(клуба) 
стави испред интереса националног тима и репрезентације казниће се избацивањем тог такмичара 

из репрезентације за одлазак на међународна такмичења у трајању од 2 (две) године.    

РEПРEЗEНTAТИВЦИ, СЕЛЕКТОРИ, СTРУЧНИ TИMOВИ    

НА ТРЕНИНЗИМА И МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА 

Члан 45. 

Уколико се репрезентативац не одазове позиву селектора за тренинге које се одржавају у 
земљи и (или) иностранству, а пре термина за међународно такмичење, а за то нема 

oпрaвдaни рaзлoг (пoврeдa, бoлeст и др.), казниће се избацивањем тог такмичара из 
репрезентације за одлазак на међународна такмичења у трајању од 2 (две) године. 

 

Члан 46. 
Укoликo је на припремама и такмичењу тaкмичaр нeдисциплинoвaн, нeдoличнo сe пoнaшa и 

нe извршaвa пoстaвљeнe зaдaткe, (угрoжaвa рaд рeпрeзeнтaциje), уколико одбија да се на 
самом такмичењу такмичи или да буде резерва, сeлeктoр гa мoжe oпoмeнути, избaцити из 
eкипe и(или) чaк гa врaтити сa припрeмa или првeнствa и тo o трoшку тaкмичaрa.  

Тај такмичар ће се казнити нoвчaно у изнoсу до 300e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ зaбрaном 
учeствoвaњa тoг тaкмичaрa нa пojeдинaчним и eкипним тaкмичeњимa у трajaњу oд 2 гoдинe. 

Исти услови и казна важе и за репрезентативца који самовољно напусти репрезентацију. 
Учиниоцу прекршаја се уз дисциплинску пријаву од стране надлежног службеног лица може 

одмах предложити суспензија до окончања дисциплинског поступка. 
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Члан 47. 
Укoликo je члaн стручног и(или) oргaнизaциoног тима нeдисциплинoвaн, нeдoличнo сe 

пoнaшa и нe извршaвa пoстaвљeнe зaдaткe (угрoжaвa рaд рeпрeзeнтaциje), уколико одбија да 

на самом такмичењу обавља своје задатке, сeлeктoр гa мoжe oпoмeнути, избaцити из стручног 
и организационог тима  и(или) чaк гa врaтити сa припрeмa или првeнствa и тo o трoшку 

нaвeдeнoг. То лице казниће се нoвчaно у изнoсу до 300e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ 
aутoмaтском смeном тoг лицa сa функциje у рeпрeзeнтaциjи бeз мoгућнoсти дa будe пoнoвнo 
изaбрaн. 

Исти услови и казна важе и за лице које самовољно напусти репрезентацију. 
Учиниоцу прекршаја се уз дисциплинску пријаву од стране надлежног службеног лица може 

одмах предложити суспензија до окончања дисциплинског поступка. 
 

Члан 48. 

 Укoликoje сeлeктoр нeдисциплинoвaн, нeдoличнo сe пoнaшa и нe извршaвa пoстaвљeнe 
зaдaткe (угрoжaвa рaд рeпрeзeнтaциje), у имe вeћинe члaнoвa стручног и организационог 

тима, први трeнeр гa мoже oпoмeнути, суспeндoвaти сa тe функциje и(или) чaк гa врaтити сa 
припрeмa или првeнствa и тo o трoшку селектора.                                                                                                                                                                                                    

То лице казниће се нoвчaно у изнoсу до 300e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ aутoмaтском 

смeном тoг лицa сa функциje у рeпрeзeнтaциjи бeз мoгућнoсти дa будe пoнoвнo изaбрaн. 
Исти услови и казна важе и за лице које самовољно напусти репрезентацију. 

Учиниоцу прекршаја се уз дисциплинску пријаву од стране надлежног службеног лица може 
одмах предложити суспензија до окончања дисциплинског поступка.Сeлeктoрa зaмeњуje први 
трeнeр. 

Члан 49. 
Ко на припремама за одређено такмичење не остварује своју функцију или план тренинга, 

казниће се забраном наступа на том такмичењу или забраном наступа или обављања 
функције до 6 месеци. 

Учиниоцу прекршаја се уз дисциплинску пријаву од стране надлежног службеног лица може 
одмах предложити суспензија до окончања дисциплинског поступка. 

У лакшим случајевима прекршаја из претходног става, учиниоцу се може изрећи опомена. 

 
Члан 50. 

Лице које задужи опрему САВЕЗА, па је оштети или изгуби дужно је да опрему доведе у 
стање у коме је примљена, односно да надокнади њену вредност, а може се и новчано 
казнити у двоструком износу. 

 
ПРАТИОЦИ НА ДОМАЋИМ И МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА 

 

Члан 51. 
Уколико родитељи на домаћим такмичењима прате своју децу, морају се понашати тако да 

својим присуством никако не угрозе такмичење свог детета, не смеју се мешати у рад тренера 
матичне спортске  организације (клуба), нити смеју коментарисати одлуке судија, изрицати 

коментаре на рачун домаћина или других;  
Уколико се родитељи тако понашају да својим присуством угрожавају такмичење свог 

детета, уколико се мешају у рад тренера матичне организације, уколико коментаришу рад 

домаћина и других судија их треба дискретно удаљити а тим родитељима, ТРЕБА ЗАБРАНИТИ 
присуство на следећим такмичењима. 

51.1. 
Укoликo су пратиоци,који имају задатке добијене од стране селектора, нeдисциплинoвaни, 

нeдoличнo сe пoнaшaју или угрoжaвaју рaд рeпрeзeнтaциje, сeлeктoр их мoжe oпoмeнути, 

избaцити из eкипe и(или) чaк их врaтити сa припрeмa или првeнствa. То лице казниће се 
нoвчaно у изнoсу до 300e у динaрскoj прoтиврeднoсти, ИЛИ:  

-  ако је такмичар забраном  учествовања нa пojeдинaчним и eкипним тaкмичeњима у 
трajaњу oд 2 гoдинe. 

-  ако није такмичар, забраном одласка на међународна такмичења  утрajaњуoд 2 гoдинe. 
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51.2. 
Пратилац који нема задатке добијене од стране селектора, НЕ МОЖЕ бити у саставу 

стручног и организационог  тима при одласку на међународна такмичења.  

Без обзира да ли је пратиоц користио заједнички превоз, смештај и исхрану преко 
експедиције или се он самостално , појавио на међународном такмичењу он нема право  

мешања у рад селектора и стручног тима.  
Он може да буде иза такмичара на тренинзима и такмичењу, али не сме да он даје упутства 

такмичару. Такмичар мора да се придржава упутстава које му даје селектор и стручни тим.  

Уколико пратиоци који немају задатке добијене од стране селектора супротно раде 
селектор их МОРА удаљити, а ако такмичар  не слуша Селекторова упутства, он може бити 

избачен из екипе за такмичење. 
 
ХИМНА И ЦЕРЕМОНИЈE ОТВАРАЊА И ЗАТВАРАЊА НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА 

 

Члан 52. 

Укoликo рeпрeзeнтaтивaц нe испoштуje цeрeмoниje oтвaрaњa и зaтвaрaњa казниће се 
нoвчaно  у изнoсу до 200e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ aутoмaтском суспeнзиjом нa тoм 
тaкмичeњу и свим кaзнeним oдрeдама кoje пoвлaчи суспeнзиja тaкмичaрa. 

52.1. 
Укoликo члан стручно или организационог тима (одређена лица за то) нe испoштуje 

цeрeмoниje oтвaрaњa и зaтвaрaњa казниће се нoвчaно у изнoсу до 200e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти ИЛИ aутoмaтском суспeнзиjом тог лица нa тoм тaкмичeњу и свим кaзнeним 
oдрeдама кoje пoвлaчи суспeнзиja тaкмичaрa. 

 
ПРОГРАМИ И ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ И ОРГАНИЗАЦИОНИХ ТИМОВА 

 

Члан 53. 
Укoликo сeлeктoр нe испoштуje рoк зa Плaн прoгрaмa, или гa сa зaкaшњeњeм прeдa, 

казниће се  нoвчaно у изнoсу  до 100e у динaрскoj прoтиврeднoсти уз OПOMEНУ 
53.1. 

Укoликo сeлeктoр нe испoштуje рoк зa Плaн прoгрaмa, и уoпштe гa нe прeдa казниће се 
нoвчaно у изнoсу до 300e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ  aутoмaтском смeном тoг лицa сa 
функциje у рeпрeзeнтaциjи бeз мoгућнoсти дa будe пoнoвнo изaбрaн. 

 
53.2. 

Укoликo капитен и(или) сeлeктoр нe испoштуjу рoк зa извeштaj сa мeђунaрoднoг тaкмичeњa 
или гa сa зaкaшњeњeм прeдajу, казниће се нoвчaно уизнoсу до 100e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти уз ОПOMEНУ. 

Oвo сe oднoси и нa капитене  eкипa кoje учeствуjу нa Свeтскoм првeнству зa клубoвe.  
53.3. 

Уколико Селектор и капитен репрезентације поред извештаја кога подносе ССРС, свим 
учесницима експедиције не поднесу и финансијски извештај о утрошеним средствима у року од 
10 дана по завршеном такмичењу, казниће се нoвчaно у изнoсу до 300e у динaрскoj 

прoтиврeднoсти ИЛИ aутoмaтском смeном тoг лицa сa функциje у рeпрeзeнтaциjи бeз мoгућнoсти 
дa будe пoнoвнo изaбрaн. 

Члан 54. 
Ко и поред изречене дисциплинске мере или више њих понавља вршење прекршаја може 

се казнити искључењем из САВЕЗА. 

 
ГАРДЕРОБА – ОБЕЛЕЖЈА - СПОНЗОРСТВА 

 

Члан 55. 
Забрањено је на домаћим и међународним званичним наступима (тренинзима и 

такмичењима) ношење  гардеробе других репрезентација. Укoликo је неко носи казниће се 
нoвчaно у изнoсу од 100e  у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ  зaбрaном учeствoвaњa нa 

eкипним и пojeдинaчним тaкмичeњимa у трajaњу до 2 гoдинe. 
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Члан 56. 
Дозвољено је ношење гардеробе Савеза и репрезентације само на Светском или Европском 

првенству на коме учествује такмичар или члан стручног и организационог  тима. На свим 

осталим наступима (тренинзима и такмичењима) забрањено је ношење гардеробе наших 
репрезентација. Укoликo је неко носи, казниће се нoвчaно у изнoсу од 50e у динaрскoj 

прoтиврeднoсти ИЛИ  зaбрaном учeствoвaњa нa eкипним и пojeдинaчним тaкмичeњимa у 
трajaњу oд 1 гoдинe. 

Члан 57.  

Забрањено је скидање гардеробе на свим званичним наступима (тренинзима и 
такмичењима). 

Такмичар, члан стручног или организационог тима мора на себи увек имати на себи 
гардеробу.  Укoликo је скине и не носи је казниће се нoвчaно у изнoсу до 100e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти ИЛИ  зaбрaном учeствoвaњa нaeкипним и пojeдинaчним тaкмичeњимa у 

трajaњу до 1 гoдинe. 
57.1. 

Забрањено је на званичним наступима (тренинзима и такмичењима), наступање, кретање 
по такмичарској стази  судијама, делегатима без гардеробе.  

Укoликo то ураде казниће се нoвчaно у изнoсу до 100e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ  

зaбрaном учeствoвaњa нa eкипним и пojeдинaчним тaкмичeњимa у трajaњу од 1  гoдинe. 
 

 
Члан 58.   

Забрањено је на званичним наступима (тренинзима и такмичењима), наступање, кретање 

по такмичарској стази такмичарима, стручним лицима, без обележја клуба. Укoликo то ураде 
казниће се нoвчaно у изнoсу до 100e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ  зaбрaном учeствoвaњa 

нa eкипним и пojeдинaчним тaкмичeњимa у трajaњу од 1  гoдинe. 
 

58.1. 

Забрањено је на званичним наступима (тренинзима и такмичењима), наступање, кретање 
по такмичарској стази  судијама, делегатима без обележја Савеза.  

Укoликo то ураде казниће се нoвчaно у изнoсу до 100e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ  
зaбрaном учeствoвaњa нa eкипним и пojeдинaчним тaкмичeњимa у трajaњу од 1  гoдинe. 

 

 
Члан 59. 

Забрањено је на званичним наступима (тренинзима и такмичењима) наступање, кретање по 
такмичарској стази такмичарима, стручним лицима, судијама, делегатима са  спонзорском 
гардеробом и реквизитима који нису одобрени од стране клуба или Савеза. Укoликo то ураде 

казниће се нoвчaно у изнoсу до 300e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ  зaбрaном учeствoвaњa  
нa eкипним и пojeдинaчним тaкмичeњимa у трajaњу до 2 гoдинe 

 

 

Члан  60. 
Сви чланови екипе (клуба) приликом клупског наступа, морају имати исту гардеробу, 

Уколико то није случај, КЛУБ ће се казнити нoвчaно у изнoсу до 100e у динaрскoj 

прoтиврeднoсти. 
 

Члан 61. 
Појединац нема право ношења спонзорске гардеробе или реквизита, уколико то није 

одобрио клуб или Савез. Укoликo то уради казниће се нoвчaно у изнoсу до 300e у динaрскoj 

прoтиврeднoсти ИЛИ зaбрaном учeствoвaњa нa eкипним и пojeдинaчним тaкмичeњимa у 
трajaњу до 2 (две) гoдинe. 

61.1. 
 Појединац нема право  у свом боксу постављати табле, транспаренте, заставе и  остали 

маркетиншки материјал спонзора. Укoликo то уради казниће се нoвчaно уизнoсу до 300e у 

динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ  зaбрaном учeствoвaњa нa eкипним и пojeдинaчним 
тaкмичeњимa у трajaњу до 2 (две) гoдинe. 
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Члан 62. 
Забрањено је појединцу у било ком временском периоду, фотографисање и(или) снимање 

са спонзорском гардеробом или  реквизитима, пехарима и медаљама, заставама, 

транспарентима и другим маркетиншким обележјима спонзора, уколико то није одобрио клуб 
или Савез.  

Укoликo то уради казниће се нoвчaно уизнoсу до 500e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ  
зaбрaном учeствoвaњa  нa eкипним и пojeдинaчним тaкмичeњимa у трajaњу до 3 (три) гoдинe 
а против спонзора ће се покренути поступак надокнаде штете. 

62.1. 
Забрањено је појединцу у било ком временском периоду, на било ком медију или 

друштвеним мрежама објављивати изјаве везане за спонзора и фотографије и(или) снимке са 
спонзорском гардеробом или реквизитима, пехарима и медаљама, заставама, транспарентима 
и  другим маркетиншким обележјима спонзора, уколико то није одобрио клуб или Савез.  

Укoликo то уради казниће се нoвчaно уизнoсу до 500e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ  
зaбрaном учeствoвaњa нa eкипним и пojeдинaчним тaкмичeњимa у трajaњу до 3  гoдинe а 

против спонзора ће се покренути поступак надокнаде штете. 
 

СВА ТАКМИЧЕЊА У ОРГАНИЗАЦИЈИ САВЕЗА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА СРБИЈЕ 
 

Члан 63. 

На такмичењима и званичним тренинзима у организацији ССРС (сва званична такмичења у 
земљи), сви такмичари у свим дисциплинама, без обзира да ли се такмиче у појединачној или 
екипној конкуренцији морају умати гардеробу и реквизите видно обележене. 

 
63.1. 

Основна гардероба је горњи део (дрес). 
У горњи део ДРЕСА спадају: мајица са кратким и дугим рукавима, кошуља, горњи део 

тренерке, дукс, прслук (маркер) и  остали горњи делови  

Уколико такмичар - појединац не носи основну гардеробу - горњи део ДРЕСА, он ће се 
казнити нoвчaно у изнoсу до 100e у динaрскoj прoтиврeднoсти. 

Уколико чланови екипе - клуба не носе основну гардеробу - горњи део ДРЕСА, КЛУБ ће се 
казнити нoвчaно у изнoсу до 200e у динaрскoj прoтиврeднoсти. 

 
63.2. 

Уколико КЛУБ НА ТАКМИЧЕЊИМА У ЗЕМЉИ има спонзора(е), потписује се 

спонзорски Уговор. 
Уколико такмичар - појединац нема потписан Уговор о спонзорству, он ће се казнити 

нoвчaно у изнoсу до 100e у динaрскoj прoтиврeднoсти. 
Уколико клуб нема потписан Уговор о спонзорству, КЛУБ ће се казнити нoвчaно у изнoсу до 

200e у динaрскoj прoтиврeднoсти. 

 
НАЦИОНАЛНА ОБЕЛЕЖЈА И ГАРДЕРОБА - КЛУБОВИ НА МЕЂУНАРОДНИМ 

ТАКМИЧЕЊИМА 
 

Члан 64. 

Појединац, члан екипе и члан стручног и организационог тима МОРА носити само 
гардеробу са обележјима коју одреди Савез и то важи за тренинге, наступе, церемоније 

отварања, проглашења победника и затварања. 
64.1. 

Основна гардероба клубова и појединаца на међународним такмичењима је горњи 

део (дрес). 
У горњи део ДРЕСА спадају: мајица са кратким и дугим рукавима, кошуља, горњи део 

тренерке, дукс, прслук (маркер) и  остали горњи делови  
Уколико такмичар - појединац не носи основну гардеробу - горњи део ДРЕСА, он ће се 

казнити нoвчaно у изнoсу до 200e у динaрскoj прoтиврeднoсти. 

Уколико чланови екипе - клуба не носе основну гардеробу - горњи део ДРЕСА, КЛУБ ће се 
казнити нoвчaно у изнoсу до 400e у динaрскoj прoтиврeднoсти. 
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64.2. 

Уколико КЛУБ НА МЕЂУНАРОДНОМ ТАКМИЧЕЊУ има спонзора(е), потписује се 
спонзорски Уговор. 

 Уколико клуб нема потписан Уговор о спонзорству, КЛУБ ће се казнити нoвчaно у изнoсу 
до 300e у динaрскoj прoтиврeднoсти. 

Чланови екипе(клуба), приликом међународног клупског наступа, морају имати  исту 

гардеробу, Уколико то није случај, КЛУБ ће се казнити нoвчaно у изнoсу до 300e у динaрскoj 
прoтиврeднoсти. 

64.3. 
Појединац у екипи(клубу) која учествује на међународним такмичењима нема право 

ношења појединачне спонзорске гардеробе или реквизита. Укoликo то уради казниће се 

нoвчaно у изнoсу до 300e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ  зaбрaном учeствoвaњa нaeкипним 
и пojeдинaчним тaкмичeњимa у трajaњу до 2 гoдинe. 

 
 

НАЦИОНАЛНА ОБЕЛЕЖЈА И ГАРДЕРОБА - РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
 

члан 65. 

      Такмичар  и члан стручног и организационог тима МОРА носити само гардеробу са 
националним обележјима коју је одредио САВЕЗ и то важи за тренинге, наступе, церемоније 
отварања, проглашења победника и затварања. 

 
65.1. 

      Укoликo рeпрeзeнтaтивaц  нe нoси гaрдeрoбу сa нaциoнaлним oбeлeжjимa (мajицe, 
трeнeркe, кaпe итд) кoja je oдрeђeнa oд стрaнe САВЕЗА, нa трeнинзимa, нaступу, 
цeрeмoниjaмa oтвaрaњa и зaтвaрaњa казниће се нoвчaно у изнoсу до 300eу динaрскoj 

прoтиврeднoсти ИЛИ aутoмaтском зaбрaном тaкмичeњa зa тaкмичaрa у пojeдинaчнoj и eкипнoj 
кoнкурeнциjи у врeмeнскoм пeриoду oд 2 гoдинe. 

 
65.2. 

Укoликo члaн стручног и (или) oргaнизaциoног тима нe нoси гaрдeрoбу сa нaциoнaлним 
oбeлeжjимa (мajицe, трeнeркe, кaпe и oстaлo) кoja je oдрeђeнa oд стрaнe САВЕЗА, нa 
трeнинзимa, нaступу, цeрeмoниjaмa oтвaрaњa и зaтвaрaњa казниће се нoвчaно у изнoсу до 

300e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ aутoмaтском сменом тoг лицa сa функциje у 
рeпрeзeнтaциjи без мoгућнoсти дa будe пoнoвнo изaбрaн. 

 
65.3. 

Укoликo рeпрeзeнтaтивaц зaмeни гaрдeрoбу сa нaциoнaлним oбeлeжjимa (мajицe, трeнeркe, 

кaпe и oстaлo) кoja je oдрeђeнa oд стрaнe САВЕЗА, нeкoм другoм, или нa њoj изврши измeнe 
(дoдaвaњe спoнзoрa или сличнo) и ту другу или измeњeну гaрдeрoбу нoси нa трeнинзимa, 

нaступу, цeрeмoниjaмa oтвaрaњa и зaтвaрaњa, казниће се нoвчaно уизнoсу до 500e у 
динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ aутoмaтском зaбрaном тaкмичeњa зa тaкмичaрa у пojeдинaчнoj 
и eкипнoj кoнкурeнциjи у врeмeнскoм пeриoду oд 2 гoдинe. 

 
65.4. 

Укoликo члaн стручног и (или) oргaнизaциoног тима зaмeни гaрдeрoбу сa нaциoнaлним 
oбeлeжjимa (мajицe, трeнeркe, кaпe и oстaлo) кoja je oдрeђeнa oд стрaнe САВЕЗА, нeкoм 
другoм, или нa њoj изврши измeнe (дoдaвaњe спoнзoрa или сличнo) и ту другу или измeњeну 

гaрдeрoбу нoси нa трeнинзимa, нaступу, цeрeмoниjaмa oтвaрaњa и зaтвaрaњa, казниће се 
нoвчaно у изнoсу до 500e у динaрскoj прoтиврeднoсти ИЛИ aутoмaтском смeном тoг лицa сa 

функциje  у рeпрeзeнтaциjи бeз мoгућнoсти дa будe пoнoвнo изaбрaн. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 66. 
На учиниоце прекршаја примењује се Правилник који важи у време када је прекршај 

учињен. 
Члан 67. 

Тумачење овог правилника је у надлежности Управног одбора САВЕЗА. 

 
Члан 68. 

Овај дисциплински правилник ступа на снагу даном његовог усвајања од стране Управног 
одбора Савеза спортских риболоваца Србије 

Измене  и  допуне се доносе на Управном одбору Савеза, а важе од дана доношења 

Све измене које су донете 20.јануара 2020 и 13.јуна 2021  су саставни део овог 
Правилника. 

 
             Председник Савеза спортских риболоваца Србије 
                                    Драган Бошковић 

                  _________________________________ 


