
На  основу  члана  55.  Статута СТРЕЉАЧКЕ  ДРУЖИНЕ  „НОВИ  САД  1790“ од 
13.03.2012.године,  Управни  одбор СТРЕЉАЧКЕ ДРУЖИНЕ „НОВИ САД 1790“  ,  на 
седници одржаној 10.07.2014.године, донео је

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК

 СТРЕЉАЧКЕ ДРУЖИНЕ „НОВИ САД 1790“

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Дисциплински  правилник  Стрељачке  дружине  „Нови  Сад  1790“(у  даљем  тексту: 
Дружина) штити од насиља, самовоље и неспортског понашања чланове, органе и поредак 
Дружине, ред и мир на такмичењима и углед стрељачке организације и стрељачког спорта 
уопште.

Дисциплинским  правилником  се  уређује  понашање  које  представља  дисциплински 
прекршај, одговорност чланова Дружине ако се исти огреше о правила и обавезе утврђена у 
Статуту Дружине, Правилнику о понашању спортисте, Правилнику о понашању родитеља у 
спорту, као и свих других Правилника Дружине укључујући и овај Дисциплински правилник, 
прописују дисциплинске мере и других мера за учињене прекршаје,  поступак и органе за 
покретање  и  вођење  дисциплинског  поступка  и  друга  питања  поводом  дисциплинске 
одговорности.

Члан 2.

Одредбе  овог  правилника  ће  се  примењивати  на  све  чланове  Дружине и  спортске 
раднике који учествују у спровођењу програма Дружине и такмичења.

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

Члан 3.

Непознавање  Статута  Дружине и  других  прописа  и  одлука  који  се  односе  на  рад 
Дружине, спровођење програма рада и такмичења не ослобађа од одговорности.

Члан 4.

Дисциплинска  мера  ће  се  изрећи  извршиоцу  прекршаја,  као  и  саучесницима 
(подстрекачу и помагачу).

Саучесници могу бити кажњени као извршиоци а могу се и блаже казнити.

Члан 5.

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 6.

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.

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.

Члан 7.

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.

Члан 8.

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

ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ

Члан 9.

Члану  Дружине  се  могу  изрећи  само  дисциплинске  мере  предвиђене  у  члану  24. 
Статута  Дружине,  а  разлога  за  изрицање  предметних  мера  прописује  овај  Дисциплински 
Правилник.

ОРГАНИ ПОСТУПКА

Члан 10.

Првостепени поступак се води пред Дисциплинском комисијом Дружине
Дисциплинска комисија одлучује у већу од три члана, које бира Управни одбор.
Чланови Дисциплинске комисије могу бити чланови неког другог органа Дружине. 
Другостепени орган је Управни одбор Дружине.

ЗАСТАРЕЛОСТ

Члан 11.

Дисциплински  поступак  се  може покренути  у  року  од  12 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.
Застаревање се прекида сваком радњом која се предузима ради гоњења учиниоца због 

извршеног прекршаја, као када учинилац док тече рок застарелости учини нови прекршај.

ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 12.

Члан Дружине који својим понашањем, деловањем и неизвршењем преузетих обавеза 
теже нарушава углед или инетересе Дружине изреће му се дисциплинска мера искључења из 
Дружине.  

Члан 13.

Члан Дружине који се не придржава правила предвиђених у Правилнику о понашању 
спортисте,  Правилнику  о  понашању  родитеља  у  спорту  и  свим  другим  Правилницима 
Дружине изреће му се дисциплинска мера искључења из Дружине.

Члан 14.

Члан  Дружине  који  физички  нападне  свог  или  противничког  такмичара,  судију  , 
тренера,  члана  руководства,  делегата,  стручног  или техничког  руководиоца  или  гледаоца 
изреће му се дисциплинска мера искључења из Дружине

Члан 15. 

Члан дружине ко 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  суспензијом наступа или  суспензијом вршења функције од 6 
месеци до 2 године.

Члан 16.

Тренер  или  помоћни  тренер  који  не  води  тачну  евиденцију  о  тренинзима  или  не 
доставља благовремено извештаје са тренинга или такмичења казниће се Опоменом, Јавном 
Опоменом или новчаном казном у висини умањења исплате за рад на тренинзима до 50% или 
неисплатом дневнице за такмичења.

Члан 17.

Ко у организацији и спровођењу такмичења кршењем одредби Правилника такмичења 
утиче на његову регуларност, казниће се  суспензијом учешћа у организацији и спровођењу 
такмичења у трајању до 1 године.



Члан 18.

Ко наступи на такмичењу иако је под изреченом дисциплинском мером, казниће се 
забраном наступа до 1 године.

Члан 19.

Лице  које  задужи  опрему  Дружине,  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.

Члан 20.

Ко и поред изречене дисциплинске мере понавља вршење прекршаја може се казнити 
искључењем из Дружине.

Члан 21.

Изузетно уместо дисциплинске мере искључења из Дружине Дисциплинска комисија 
може учиниоцу прекршаја изрећи блажу дисциплинску меру предвиђену у члану 24. Статута 
Дружине, под условом да је прекршај учињен под нарочито олакшавајућим околностима.

ВОЂЕЊЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА

Члан 22.

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 23.

По  пријему  пријаве  Дисциплинска  комисија  ће  размотрити  да  ли  постоје  основи 
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 3 дана. 
Против наведене одлуке подносилац пријаве има право жалбе Управном одбору

Дружине у року од 3 дана од дана пријема.



Члан 24.

Уколико постоје основи сумње да је почињен дисциплински прекршај, 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.

Дисциплинска комисија ће писменим позивом обавестити осумњиченог о времену и 
месту  његовог  испитивања,  а  може се  затражити  да  осумњичени  достави  дисциплинској 
комисији своју изјаву.

Дисциплинска комисија је овлашћена да прибави све потребне податке и извештаје, 
при чему су сви чланови Дружине, стрељачке организације,  органи и комисије дужни да 
тражене податке без одлагања доставе.

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 25.

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 26.

Против одлуке првостепеног органа осумњичени или подносилац пријаве имају право 
жалбе Управном одбору Дружине, у року од 3 дана од дана пријема првостепене одлуке.

Члан 27.

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 28.

Управни одбор о жалби против првестепене одлуке одлучује у року од 3 дана од када 
је жалба поднета, с тим да је известилац по предмету  директор 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 и 

подносиоцу пријаве.

ЕВИДЕНЦИЈА ИЗРЕЧЕНИХ ДИСЦИПЛИНСКИХ МЕРА

Члан 29.

Правоснажно  изречене  дисциплинске  мере  уводе  се  у  књигу  евиденције 
дисциплинских мера која се води код Дисциплинске комисије Дружине.

У књизи се уписује редни број, презиме, очево или мајчино име и име лица коме је 
изречена  дисциплинска  мера,  назив  организације-клуба,  број  чланске  карте  или  другог 
документа за индентификацију, врста и висина дисциплинске мере, број и датум доношења 
одлуке и примедба.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.

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

Члан 31.

Тумачење овог правилника је у надлежности Управног одбора Дружине.

Члан 32.

Овај  дисциплински  правилник  ступа  на  снагу  даном  његовог  усвајања  од  стране 
Управног одбора Стрељачке дружине „Нови Сад 1790“.

 
   
  
    Председник У.О.
С.Д.“Нови Сад 1790“

                                                                                 Немања Миросављев


