На основу члана 102. Закона о спорту и статута Биатлон савеза Србије, председништво
БСС је на седници одржаној 28.06.2014. усвојило

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК
БИАТЛОН САВЕЗА СРБИЈЕ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
ЧЛАН 1.
Дисциплински правилник Биатлон савеза Србије (у даљем тексту БСС), регулише област
санкционисања прекршаја које могу направити тренери, такмичари, организатори такмичења,
клубови удружиоци у БСС, судије и чланови органа БСС који прекрше статут и правилнике БСС,
Закон о спорту и Закон против допинга у спорту или на било који начин штете угледу
организације БСС и биатлон спорта уопште.

ЧЛАН 2.
Члану БСС не може бити изречена казна за прекршај, који пре него што је учињен, није
био овим дисциплинским правилником или другим актом и одлуком одређен као прекршај и за
који на исти начин није била прописана казна.

ЧЛАН 3.
Нико не може бити сматран учиниоцем прекршаја док се то не утврди правоснажном
одлуком надлежног органа

ЧЛАН 4.
Изрицање казни по овом правилнику је у складу са основним циљевима деловања БСС.
Дисциплински поступак треба бити правовремен и ефикасан, ради предузимања мера према
прекршиоцу. Током поступка води се рачуна о васпитном деловању казни, а у одређеним
случајевима примењиваће се казне као принудне мере према прекршиоцу.

ЧЛАН 5.
Непознавање статута, правилника и закона не ослобађа од одговорности

ЧЛАН 6.
Овај правилник се односи и примењује се на:
- Све тренере који обављају своју делетност под окриљем БСС
- Све клубове, чланове и функционере у оквиру БСС
- Све такмичаре, спортске раднике кји раде на организовању и реализацији биатлон активности,
судије и званична лица и учеснике на свим нивоима активности под окриљем БСС

ЧЛАН 7.
Одредбе овог правилника примењиваће се на дисциплинске прекршаје учињене у Србији
и ван територије Србије.

ЧЛАН 8.
Подстрекивање и помагање код извршења прекршаја кажњава се исто као и извршени
прекршај, а може се и блаже казнити.

ЧЛАН 9.
Уколико се једним прекршајем повреди више прописа, казна се извршава за онај који
предвиђа већу казну. Онај ко изврши више прекршаја, биће кажњен изрицањем једне казне, која
не може прећи збир појединачних, временски удтврђених казни. Већом казном казниће се онај ко
је због истог односно сличног прекршаја већ једном био кажњаван.

ЧЛАН 10.
Нико не може бити кажњен пре него што буде саслушан. Сматра се да је неко саслушан
ако на позив надлежног тела достави писмену изјаву или лично да изјаву. Ако извршилац
прекршаја одбије да дође на саслушање, или одбије дати писмену изјаву у датом року, сматра се
да је саслушан, а одлука о кажњавању се може донети на основу података са којима се
располаже.

ЧЛАН 11.
Дисциплински поступак по Дисциплинском правилнику, застарева према посебним
одредбама овог правилника

ЧЛАН 12.
Казна доживотног искључења из БСС изриче се за прекршај начинјен под посебно
тешким околностима, када је починитељ при његовом извршењу испољио нарочиту одлучност,
упорност или безобзирност или је изазвао тешке последице по себе, друге особе или
организацију

ЧЛАН 13.
Приликом одлучивања о кажњавању узимају се у обзир све олакшавајуће као и
отежавајуће околности које су претходиле прекршају, а које утичу да казна буде мања или већа.

ЧЛАН 14.
Уколико одређени прекршај није обухваћен дисциплинским правилником изриче се
казна по одредбама предвиђеним за сличне прекршаје, односно правилницима који су усвојени
од стране председништва БСС.

ЧЛАН 15.
Свака одлука о кажњавању мора бити уписана у регистар казни који води БСС и на
прописан начин обележена и евидентирана у архиви. Одлуке дисциплинске комисије објављују
се на интернет страници савеза док се извештај о раду дисциплинске комисије обавезно увршћује
у дневни ред скупштине савеза.

ИЗБОР ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ, ДИСЦИПЛИНСКИ
ПОСТУПАК И НАДЛЕЖНОСТ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ

ЧЛАН 16.
Дисциплинску комисију БСС чине председник комисије и два члана које бира и
разрешава дужности председништво БСС, на предлог Председника. Дисциплинска комисија БСС
расправља и доноси одлуке у већу од три члана, а доноси одлуке већином гласова свих чланова
већа.

ЧЛАН 17.
Чланови дисциплинске комисије могу бити само они чланови БСС против којих нису
покретани дисциплински поступци, односно којима није изрицана дисциплинска мера у
последње три године. Уколико се против члана дисциплинске комисије води поступак замениће
га члан председништва по одлуци осталих чланова и Председника.

ЧЛАН 18.
Дисциплински поступак се покреће на основу пријаве или по службеној дужности.
Пријаву може поднети сваки појединац – члан или клуб евидентиран у чланству БСС, или друга
особа која је на било који начин оштећена деловањем или изјавама чланова БСС

ЧЛАН 19.
Дисциплински орган мора изрећи одлуку у писаном облику о одговорности учиниоца, а
која садржи
o Назив и састав органа који одлуку доноси, као и датум доношења одлуке
o Име и презиме и дужност особа, којима се изриче казна
o Опис прекршаја
o Образложење одлуке
o Поуку о правном леку

ЧЛАН 20.
Против одлуке дисциплинске комисије, донете у првом степену, може се поднети жалба
у року од 7 (седам) дана рачунајући од дана пријема писменог отправка одлуке, а подноси се
председништву БСС као органу који доноси одлуку у другом степену, а чија је одлука коначна,

Председништво је дужно консултовати надзорну комисију БСС пре саопштавања одлуке у
другом степену.
Председник дисциплинске комисије учествује у раду председништва током одлучивања
у другом степену без права гласа.
Жалбу може поднети подносилац пријаве, учинилац прекршаја, лично или путем свог
заступника. Поднесена жалба задржава извршенје одлуке.

ЧЛАН 21.
Председништво може жалбу:
1. Одбацити као неосновану
2. Одбити, а одлуку дисциплинске комисије потврдити
3. Усвојити, а предмет вратити дисциплинској комисији на поновно разматрање и
усвајање

ЧЛАН 22.
У случају да је изречена казна доживотног искључења, а таква одлука буде потврђена у
другом степену, против истих одлука се може изнети жалба Супштини БСС у року од 15
(петнаест) дана од дана пријема одлуке у другом степену.

ЧЛАН 23.
Понављање поступка се може тражити:
1. Ако постоји основана сумња да је одлука заснована на лажним чињеницама
2. Ако постоје чињенице и нови докази који раније нису били познати, а који би
имали утицај приликом одлучивања
3. Ако одлука није донета у складу са овим правилником

ЧЛАН 24.
Предлог за понављање поступка могу поднети:
1. Кажњени
2. Подносилац пријаве
Предлог за понављање поступка, када се ради о новим чињеницама и новим доказима,
подноси се најкасније у року од 3 (три) месеца од дана сазнања за те чињенице, односно доказе.
Предлог за понављање поступка у сваком случају мора се поднети најкасније у року од 6 (шест)
месеци од дана пуноважне одлуке. О предлогу за понављање поступка одлучује орган чија се
одлука побија.

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈ

ЧЛАН 25.
Прекршајем у смислу овог дисциплинског правилника сматрају се противправне радње
усмерене против општих интереса, угледа и квалитета биатлон спорта, чија су обележја утврђена
овим дисциплинским правилником.

ЧЛАН 26.
Дисциплински прекршаји су:
1. Покушај физичког напада на такмичаре, функционере и гледаоце
2. Неспортско понашање на такмичењима, састанцима, путовањима и др. (псовање,
непристојни гестови, приговори и пркошење одлукама судија или руководства
такмичења, претње или изазивање такмичара своје или друге екипе, функционера
или гледалаца речима, покретима и слично)
3. Ноправдано ненаступање или напуштање, појединачно или екипно, међународних
или домаћих такмичења.
4. Наступање такмичара на јавним такмичењима, пре него што је стекао право
наступа.
5. Наступање такмичара за други клуб без одобрења матичног клуба.
6. Неоправдано изостајање са припрема репрезентације или учешћа у
репрезентацији, наступање на такмичењима или вршење функције за време
суспензије или казне.
7. Давање лажних или непотпуних података о идентитету или праву наступа
приликом подношења пријаве за регистрацију или наступ, као и погрешно или
нестручно тумачење правила.
8. Неудовољавање прописаним обавезама и захтевима руководства БСС за
достављање извештаја, информација или других података у одређеним траженим
роковима.
9. Необјективно, нетачно и злурадо изношење података из области биатлон спорта у
средствима јавног информисања, чиме се наноси штета и крњи углед овог спорта.
10. Нереди на такмичењима проузроковани понашањем такмичара, функционера и
гледалаца.
11. Неовлашћено заступање и представљање БСС, лажно представљање.
12. Недолажење на време или неоправдано изостајање за вршење делегиране
дужности, непажљиво и несавесно вршење дужности.
13. Неовлашћено коришћење наоружања и муниције, давање наоружања и муниције
на коришћење особама млађим од категорије youth (по ИБУ стандардима).
14. Пристрасно суђење (оцењено од надлежне комисије)

15. Недостављање извештаја са припрема и такмичења у прописаном року.
Недостављање записника са такмичења или одржаних курсева од стране
организатора.
као и сва остала дела која нису набројана, а крње углед појединца или организације и
штете правилном развитку биатлон спорта као целине или су довела до последица по имовину
трећих лица или резуртирала угрожавањем или губитком људских живота

ЧЛАН 27.
Починитељ прекршаја је одговоран када прекршај учини са умишљајем или из нехата.

ЧЛАН 28.
Чланови БСС, без обзира дали се ради о клубовима или о појединцима, обавезни су да
буду доступни у поступцима које води дисциплинска комисија. Неодазивање током поступака
може бити сматрано дисциплинским прекршајем.

ЧЛАН 29.
Уколико лица наведена у члану 1. Дисциплинског правилника подстичу или помажу у
извршавању прекршаја, казниће се као да су прекршај и сама извршила.

ЧЛАН 30.
У случају сумње о почињењу прекршаја за који се може изрећи временска казна
обављања дужности или доживотно искључење, окривљеном се може изрећи
суспензија.Суспензију изриће председник дисциплинске комисије БСС и траје 30 (тридесет)
дана. Суспензију изречену од стране председника дисциплинске комисије може продужити веће
дисциплинске комисије до доношења одлуке у првом степену, с тим да се може продужити
највише до дана правоснажности одлуке. Време проведено под суспензијом рачуна се у казну. О
одлуци о суспензији, учинилац прекршаја обавештава се телеграмом и ли препорученим писмом
са повратницом на кућну адресу и електронском поштом, а према податцима које је доставио
БСС-у као валидне и тачне.

ЧЛАН 31.
на;

Дисциплински прекршаји, који су предвиђени овим правилником, у начелу су подељени
1. Лаке – у које спадају административни пропусти свих врста и остали настали
нехатом а где није могло доћи до последица по имовину и здравље људи или где
није битно нарушен углед организације и биатлон спорта уопште.
2. Средње – у које спадају поновљени лаки прекршаји који су били предмет рада
дисциплинске комисије, административни прекршаји за које је евидентно да су
учињени са умишљајем, или са циљем прикривања других пропуста. Сви
прекршаји где је могло доћи до последица по живот и здравље људи или где је
нарушен углед организације и биатлон спорта.
3. Тешке – у које спадају поновљени средњи прекршаји који су били предмет рада
дисциплинске комисије и сви други прекршаји где је испољена нарочита
безобзирност а где је дошло до последица по имовину и здравље људи или је
битно нарушен углед организације и биатлон спорта уопште

Чланови дисциплинске комисије дужни су да по сагледавању свих околности приликом
извршења прекршаја, као и прикупљања изјава од лица у поступку, изврше класификацију
прекршаја, узимајући у обзир статут, све правилнике и сва друга акта и одлуке БСС и да то
образложе у диспозитиву решења.

ЧЛАН 32.
Прекршаји који су обухваћени другим правилницима као што су правилник о допингу и
правилник о непримереним појавама у спорту, могу и морају бити предмет рада дисциплинске
комисије која ће у том случају потврдити мере предвиђене тим правилницима а према потреби
применити и друге мере уколико за то постоји потреба. Примењене мере не могу се односити на
скраћивање или обезвређивање казни предвиђених поменутим правилницима.

ЧЛАН 33.
Извршиоцу прекршаја могу се изрећи следеће казне:
1.
2.
3.
4.

Опомена (лаки и средњи прекршаји)
Новчана казна (средњи и тешки прекршаји)
Временска казна обављања делатности (средњи и тешки прекршаји)
Доживотно искључење из БСС (тешки прекршаји)

ЧЛАН 34.
Казна опоменом изриче се искључиво у лакшим случајевима, када је прекршај учињен
под особито лаким околностима, а орган који води поступак оцени да ће оваква казна постићи
општу сврху кажњавања.

ЧЛАН 35.
Новчана казна може бити изречена и код лаких прекршаја уколико се оцени да сама
опомена неће постићи општу сврху кажњавања. Новчана казна која се може изрећи појединцу не
може прећи висину половине просечног личног дохотка на нивоу републике. Новчана казна
клубу не може прећи висину 2 (два) просечна лична дохотка на нивоу републике.

ЧЛАН 36.
Казна временске забране обављања дужности подразумева забрану обављања дужности
у одређеном временском периоду. Изриче се код средње тешких и тешких прекршаја из члана 31
овог правилника.
Казна временске забране обављања дужности подразумева забрану обављања свих врста
обуке, асистирања истима као и забрану лиценцирања, забрану свих такмичења од највишег до
најнижег степена и организовања истих, односно обављања појединих или свих дужности у
организацији БСС у утврђеном временском периоду.
Казна временске забране обављања дужности се изриче на пуне месеце или године
трајања и изриче се у трајању од најмање 3(три) месеца, а највише 2 (две) године.

ЗАСТАРЕЛОСТ

ЧЛАН 37.
Покретање дисциплинског поступка застарева у року од 12 (дванаест) месеци од дана
извршења прекршаја. Дисциплинска комисија неће узети у обзир пријаве за прекршаје који су
старији од 12 (дванаест) месеци, осим у случају када се ради о прекршајима који се квалификују
као тешки и за које је као казна предвиђена мера искључења из организације. Изузетак
представљају и прекршаји наведени у посебним правилницима као што су: Правилник о Допингу
и Правилник о непримереним појавама у спорту.

Дисциплински поступак се сматра обустављеним и не може се даље водити уколико у
року од 6 (шест) месеци од дана покретања поступка није донета одлука у првом степену

ВАНРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ

ЧЛАН 38.
Понављање поступка се може тражити:
1. Ако постоји основана сумња да је одлука заснована на лажним чињеницама.
2. Ако постоје чињенице и нови докази који раније нису били познати, а који би
имали утицај приликом одлучивања
3. Ако одлука није донета у складу и духу са овим правилником

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

ЧЛАН 39.
Сви кубови, као и појединци чланови БСС придржаваће се одредби овог правилника као
и мера које су изречене починиоцима.
Уколико клубови имају своје правилнике, њихове одлуке могу се примењивати
искључиво уколико изречене мере починиоцу или починиоцима својом висином или трајањем
прелазе мере које је дисциплинска комисија БСС у складу са овим правилником одредила као
адекватне и које ће у том случају, као своје и потврдити.
О оваквим мерама клуб је дужан обавестити БСС најкасније 15(петнаест) дана по
изрицању првостепене одлуке.
Уколико клуб не извести БСС о својим одлукама у писменој форми и са адекватним
образложењима, одлука дисциплинске комисије БСС има се сматрати обавезујућом за клуб.

ЧЛАН 40.
Дисциплински поступак који је започет пре ступања на снагу овог Правилника и који
није завршен доношењем одлуке о казни, наставиће се према одредбама овог правилника.

ЧЛАН 41.
Овај правилник ступа на снагу трећег дана од усвајања од стране Предсдништва Биатлон
савеза Србије и његова јавност се обезбеђује објавом на сајту савеза

У Београду
29.06.2014.

Председник
Миливоје В. Илић

