
На основу члана 38. статута Пливачког савеза Београда, Управни одбор Пливачког 

савеза Београда на одржаној седници _____________ године усвојио је 

 

 

                                ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК 

 

 

                                           1.ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

                                                   

                                                                      Члан 1. 

 

Управни одбор образује Дисциплинску комисију као стално радно тело Савеза. 

Дисциплинска комисија Савеза је независно радно тело Савеза које одлучује о 

прекршајима утврђеним Дисциплинским правилником и другим општим актима Савеза, од 

стране чланова у надлежности Савеза. 

Дисциплинску комисију чине председник и два члана, које именује и разрешава 

Управни одбор на период од 4 године, већином од укупног броја чланова. 

                                                                                                           

                                                          Члан 2. 

Дисциплинска комисија одлучује искључиво на основу Дисциплинског правилника и 

других општих аката Савеза. 

Дисциплинска комисија 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 Савеза 

у року од 15 дана од дана уручења одлуке. 

У поступку пред Дисциплинском комисијом, по правилу, јавност је искључена.  

Организација и рад Дисциплинске комисије ближе се уређује Дисциплинским 

правилником Савеза. 

Дисциплинска комисија покреће дисциплински поступак на основу дисциплинске 

пријаве коју могу поднети чланови и органи Савеза и ограни  надлежног гранског Савеза. 

                                                                  

                                 2.ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ 

                                                   

                                                                        Члан 3. 

                                        

Чланови Савеза који поступе супротно Статуту и другим општим актима Савеза, 

одлукама органа Савеза или повреде углед Савеза могу дисциплински одговарати и бити 

кажњени: 1) опоменом;2) укором; 3) суспензијом; 4) забраном обављања дужности у Савезу; 

5) новчаном казном; 6) искључењем из Савеза. 

Управни одбор Савеза ближе уређује дисциплинске мере, дисциплинске прекршаје и 

дисциплински поступак, у складу са овим Статутом и Законом. 

                                                                                                     

                                                           Члан 4. 
 

Члан Савеза може бити искључен из Савеза из разлога и по поступку утврђеном 

статутом. 

Члану Савеза могу се изрећи дисциплинске санкције у складу са законом, спортским 

правилима 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 казна, ако 

законом није друкчије одређено. 

Члан Савеза не може бити дисциплински кажњен за коришћење својих права у 

складу са законом, спортским правилима и општим актима Савеза. 
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                                                        Члан 5. 

 

 Дисциплински правилник Савеза се односи на све  врсте (категорије) чланова и 

редовне и придружене. 

   

                                                        Члан 6. 

 

Чланство у Савеза гаси се престанком рада, иступањем или искључењем. 

Искључење члана Савеза могуће је ако: 1) својим активностима  штети Савеза, 

односима у Савезу или угледу Савеза; 2) грубо поступа супротно интересима Савеза или 

одлукама органа Савеза; 3) својим поступцима и актима крши Статут и друге опште акте 

Савеза; 4) престане да испуњава услове за пријем у чланство. 

Искључење члана Савеза могуће је и као резултат дисциплинске мере у случајевима 

утврђеним Дисциплинским правилником, за најтеже дисциплинске прекршаје.. 

У случајевима из става 1. тач. 1) – 3) овог члана, Управни одбор је дужан да члана 

Савеза упозори на постојање околности због којих може бити искључен из чланства и да му 

остави рок од најдуже 30 дана за отклањање пропуста, односно грешака. 

Одлуку о искључењу доноси Управни одбор Савеза, након што је омогућио члану 

Савеза да се изјасни о приговорима на његов рад и поступање, већином од укупног броја 

чланова и писмено је саопштава члану Савеза.  

Одлука о искључењу мора бити образложена. 

Против одлуке о искључењу, члан Савеза може поднети жалбу надлежном 

арбитражном суду, чија одлука је коначна. 

До доношења коначне одлуке арбитражног суда, права члана Савеза су 

суспендована.  

Уколико члан Савеза закасни са уплатом чланарине до рока утврђеног одлуком 

Управног одбора и не измири обавезе ни у додатном року којег одређује Управни одбор, 

истеком овог рока аутоматски се гаси његово чланство без потребе доношења одлуке о 

искључењу. 

                                                                                                                               

                                                         Члан 7. 

 

Одлуке као појединачни акти које доносе органи и овлашћена лица у Савезу морају 

бити у складу с општим актом Савеза и законом, а у супротном су ништаве. 

На одлуке као појединачне акте које доносе органи Савеза мора бити омогућено 

право жалбе, осим ако је за решавање спора надлежан Арбитражни суд у складу са овим 

Статутом. 

                 

                                                       3. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

                                                                       Члан 8. 

Сви спорови између Савеза и чланова Савеза решавају се мирним путем, у складу са 

Законом о спорту и овим Статутом. 

 

                                                         Члан 9. 

 

Чланови Савеза и Савез могу се споразумети да решавање спора о правима којима 

слободно располажу, осим спорова за које је одређена искључива надлежност суда - повере 

ад хоц спортском арбитражном суду или сталном спортском арбитражном суду при 

Олимпијском комитету Србије, а када су у питању спорови у вези раскида, поништења или 

утврђивања ништавости или испуњења уговора између спортисте, односно спортског 

стручњака и Савеза - и сталном спортском арбитражном суду при надлежном националном 

гранском спортском савезу. 
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Сматра се да је уговор о спортској арбитражи закључен и ако тужилац поднесе 

тужбу или жалбу спортској арбитражи, а тужени не приговори надлежности арбитраже до 

упуштања у расправљање о предмету спора. 

На арбитражу из става 1. овог члана сходно се примењују одредбе о арбитражи 

закона којим се уређује поступак пред арбитражом, ако  законом није друкчије утврђено. 

Стални спортски арбитражни суд из става 1. овог члана може бити надлежан и за 

решавање спорова који настану између чланова Савеза и Савез у вези остварења чланских 

права и обавеза утврђених општим актима Савеза и спортским правилима, под условом да је 

надлежност сталног спортског суда за те спорове утврђена у статуту Савеза или статуту 

надлежног националног спортског савеза, осим ако законом није друкчије одређено. 

 

                                                         Члан 10. 

 

Спор пред спортском арбитражом је хитан. 

Статутом Савеза може се предвидети и покушај мирног решавања спорова унутар 

спортског удружења путем посредовања. 

За арбитра може бити именован само дипломирани правник. 

За арбитра не може бити именовано лице које је власник, члан органа или запослени 

код Клуба у истој грани спорта, лице које је у истој ствари учествовало у одлучивању у 

ранијем поступку, лице које је члан органа, службено лице или запослени код надлежног 

спортског савеза, као ни лице у вези с којим постоје други разлози који доводе у питање 

његову непристрасност. 

Надлежности, састав и организација сталне спортске арбитраже, услови и начин 

избора и разрешења арбитра, арбитражни трошкови и поступак у стварима из њене 

надлежности уређује општим актима Олимпијски комитет Србије, и надлежни национални 

грански спортски савез. 

Актима из става 5. овог члана и бројем арбитара на листи арбитара мора бити 

осигурана независност, непристрасност, самосталност и компетентност спортске арбитраже 

у одлучивању и заштићена права учесника у поступку, укључујући и право странке у спору 

да има правног заступника. 

 

                                                        Члан 11. 

На седницама органа Савеза обавезно се води записник који се трајно чува у архиви 

Савеза, са следећом минималном садржином: име органа, датум  и место седнице, време 

почетка и завршетка седнице, имена присутних и одсутних, дневни ред, тачан текст одлука, 

потпис председавајућег и записничара.  

 

  

 

                                                                          ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

                                                                     ______________________________________ 
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