У складу са одредбама члана 100. Закона о спорту и члана 48. Статута Мачевалачког савеза
Србије, Управни одбор Мачевалачког савеза Србије је на својој седници одржаној дана
20.03.2017. године, усвојио

Правилник о дисциплинском поступку и дисциплинским
казнама
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се, у складу са Законом и Статутом Мачевалачког савеза Србије
утврђују:
1. дисциплинска одговорност чланова Савеза;
2. врсте дисциплинских повреда;
3. дисциплинске мере;
4. дисциплински поступак;
5. привремена забрана обављања спортских и других активности;
6. услови и поступак утврђивања материјалне одговорности.
Члан 2.
Регистровањем мачевалачког клуба (у даљем тексту: клуб), у складу са прописима
Мачевалачког савеза Србије (у даљем тексту: Савеза), мачевалачки клуб, као редовни члан
Савеза, као и сви његови регистровани чланови – мачеваоци, спортски стручњаци који раде
у клубу, лица изабрана у органе клуба, као и сви други чланови клуба, потпадају под
одредбе овог Правилника, који регулише њихову дисциплинску и материјалну одговорност.

ВРСТЕ ДИСЦИПЛИНСКИХ ПОВРЕДА
Члан 3.
Дисциплинске повреде могу бити лакше и теже.
Лакше дисциплинске повреде су:
1. несавесно, немарно и неажурно обављање поверених задатака и послова од
стране органа Савеза;
2. повреда угледа Савеза или органа Савеза;
3. недостављање тражених података потребних за устројавање или ажурирање
евиденција које се воде у Савезу;
4. непристојно понашање на седницама органа Савеза или другим облицима
рада Савеза.

Теже дисциплинске повреде су:

1. послуга или проневера средстава савеза или противзаконито посредовање;
2. злоупотреба положаја, примање или давање мита, или фалсификовање
исправа;
3. насилничко понашање, провоцирање или изазивање
нереда
на
такмичењима или скуповима које организује савез или члан Савеза;
4. увреда, клевета, угрожавање или узнемиравање члана Савеза – вербално,
физичко или сексуално;
5. добијање црног картона на такмичењу у организацији Савеза или члана
Савеза;
6. неизвршавање одлука органа Савеза, а посебно – непоступање по налозима
Управног одбора, Надзорног одбора или дисциплинске комисије;
7. извршење дисциплинске повреде која представља кривично дело, а у вези са
активностима које се обављају у Савезу или члану Савеза.

ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ

Члан 4.
За лаке дисциплинске повреде може се изрећи дисциплинска мера опомене. Ова
дисциплинска мера се извршава достављањем кажењеном физичком или правном лицу или
објављивањем одлуке на огласној табли Савеза и сајту Савеза.
Члан 5.
За теже дисциплинске повреде могу се изрећи дисциплинске мере: новчана казна,
привремено искључење из активности Савеза – суспензија и искључење из Савеза.
Дисциплинска повреда предвиђена као лака се за случај да изазове теже последице
или за случај да се понавља, сматра тежом дисциплинском повредом и кажњава на начин
предвиђен за кажњавање тежих дисциплинских повреда.
Члан 6.
Новчана казна се може изрећи у износу од 5.000,00 до 50.000,00 динара за физичка
лица и износу од 20.000,00 до 200.000,00 динара за клубове – правна лица.

Привремено

искључење из активности Савеза може трајати до 1 године. Привремено искључење у
периоду док траје, има исте последице као и трајно искључење – престанак могућности да
се било какве активности мачеваоца, спротских стручњака који раде у клубу, лица
изабраних у органе клуба, као и свих других чланова клуба, обављају у оквиру Савеза.
Изузетно, дисциплинска комисија може дозволити наступ мачеваоцима кажњеног
клуба, у периоду док траје казна и то за наступе репрезентације или такмичења у
иностранству.
Члан 7.
Искључење из Савеза, сагласно Статуту МСС, изриче се у случајевима нарочито тешке
дисциплинске повреде.
У случају изрицања трајне забране активности клуба – искључења из Савеза и
престанка чланства клуба у Савезу, престаје чланство и могућност обављања било каквих
активности у оквиру Савеза, за све чланове искљученог клуба – мачеваоце, спортске
стручњаке који раде у клубу, лица изабрана у органе клуба, као и свих других чланова
клуба.

Физичка лица искључена из Савеза, могу поново да буду примљени као редовни
чланови Савеза по протеку најмање годину дана од губитка својства члана, под условом да
њихов пријем претходно одобри Управни одбор Савеза.
Клуб који је изгубио својство члана може поново постати редовни члан Савеза,
најмање по протеку годину дана од губитка својства члана, уз услов да претходно докаже
да су отклоњени разлози због којих је претходно искључен, као и да испуњава потребне
услове за пријем новог члана савеза.

ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК
Члан 8.
Дисциплински поступак спроводи дисциплинска комисија, састављена од три члана
(у даљем тексту: комисија), коју бира Управни одбор Савеза на мандатни период од четири
године и са могућношћу поновног избора чланова комисије.
Чланови комисије на првој седници бирају председника комисије на исти период на
који су и они изабрани.
Сваки члан комисије може бити изузет из одлучивања услед сукоба интереса, по сопственој
одлуци или по одлуци Управног одбора Савеза.
У случају изузимања из одлучивања, Управни одбор ће кооптирати новог члана
дисциплинске комисије који ће бити члан комисије само за појединачни поступак.
Члан 9.
Дисциплински поступак се покреће дисциплинском пријавом.
Дисциплинску пријаву може да упути савезу или директно комисији, сваки редовни члан
Савеза – клуб, као и сваки други члан Савеза – свако физичко лице регистровано у
евиденцијама савеза као мачевалац, спортски стручњак, лице изабрано у органе неког клуба
или савеза, као и сваки други члан Савеза, као и свако друго лице које оштећено или
угрожено поступањем или понашањем неког члана Савеза.
Пријава садржи име и презиме лица које је извршило дисциплинску повреду; са
подацима о функцији тог лица; евентуално о адреси становања, време, место, начин
извршења и опис дисциплинске повреде; доказе који указују на извршење дисциплинске
повреде; име и презиме подносиоца и датум подношења пријаве.
Члан 10.
По пријему пријаве дисциплинска комисија спроводи претходни поступак који се
мора завршити у року од тридесет дана од дана запримања пријаве у савезу. Пријаву

упућену на други орган Савеза, а не на дисциплинску комисију, тај орган је дужан да одмах
достави дисциплинској комисији.
Председник комисије у року од осам дана од пријема пријаве, обавештава остале
чланове комисије и одређује известиоца за спровођење претходног поступка или сам
преузима обавезе члана известиоца.
Члан 11.
Током претходног поступка се спроводе радње којима се прикупљају и утврђују све
релевантне чињенице потребне за одлучивање (прибављање исправа, увиђај, саслушање
или прибављање изјаве сведока, саслушање или прибављање изјаве од окривљеног
физичког или правног лица).
Уколико су уз пријаву поднети сви потребни докази, претходни поступак се не
спроводи, о чему одлуку доноси председник комисије.
Члан 12.
Дисциплинска комисија, по правилу одлуку доноси на нејавној седници, а по
окончаном претходном поступку и прибављању потребних доказа.
Изузетно, комисија може одлучивати и на јавној седници, уколико оцени да је
потребно саслушање окривљеног физичког лица или представника окривљеног правног
лица, саслушање сведока или подносиоца пријаве. У том случају, расправа се заказује
позивом, који садржи место, дан и час одржавања расправе и упозорење да ће се расправа
одржати у случају неоправданог изостанка позваног лица.
Пре спровођења поступка у нејавној седници, дисциплинска комисија ће доставити
дисциплинску пријаву са свим доказима у поступку против лица против кога је покренут
поступак и оставити му рок од 8 дана у коме се наведено лице може писменим путем
изјаснити о повреди која му се ставља на терет дисциплинском пријавом.
Дисциплинска пријава се може доставити и електронским путем под условом да је
таквим начином достављања могуће да дисциплински орган прими повратни податак да је
лице примило послати допис.
Члан 13.
Јавном расправом руководи председник дисциплинске комисије, који утврђује да ли
су испуњени услови за одржавање расправе.
Пошто прочита дисциплинску пријаву, председник комисије позива окривљеног да
изнесе своју одбрану, а потом се изводе докази, с тим да као докази могу бити предложени
и изведени сви докази које прихвата позитивно право. О току расправе води се записник у

који се уносе сви подаци битни за ток расправе, који се по захтеву окривљеног може
уручити и окривљеном.
Члан 14.
Рок за доношење одлуке комисије износи 45 дана од дана одржавања јавне расправе,
односно 45 дана од одлуке комисије да се јавна расправа не спроводи.

Одлука о

утврђивању одговорности и изрицање мере доноси се у форми решења, која садржи увод,
изреку, образложење и поуку о правном леку.
Увод решења обавезно садржи назив органа који га доноси, пропис о надлежности,
име и презиме или назив окривљеног, име и презиме пуномоћника ако га има, кратко
назначење дисциплинске одговорности.
Изреком решења се одлучује да је окривљени учинио дисциплинску повреду, опис
повреде, место и време извршења, врсту повреде и меру која се за повреду изриче, с тим да
изрека обавезно садржи име и презиме окривљеног, односно пун назив правног лица, са
свим потребним подацима за идентификацију. Изрека решења мора бити јасна и одређена
уз одређивање рока у којем ће се изречена мера спровести.
Образложење решења садржи: кратко излагање пријаве, време подношења са описом
захтева, утврђено чињенично стање, разлоге који су прихваћени с обзиром на утврђено
чињенично стање, прописе из којих произилази решење донето изреком с обзиром на
утврђено чињенично стање.
Поука о правном леку садржи право на приговор, рок за подношење и назив органа
коме се подноси приговор.
Члан 15.
Дисциплинска комисија може донети и одлуку којом се одбија дисциплинска
пријава, а коју одлуку доноси уколико утврди да дисциплинска повреда не постоји, да
дисциплинску повреду није извршило окривљено лице против кога је поступак вођен или
да нема довољно доказа да је извршена дисциплинска повреда и ко је исту извршио, у ком
случају се поступак решењем обуставља.
Члан 16.
Против решења о утврђивању дисциплинске одговорности или обустављању
поступка, може се поднети приговор у року од осам дана од дана уручења решења.
Приговор се подноси Управном одбору, а одлука Управног одбора је коначна у поступку у
Савезу.
Управни одбор, одлучујући по приговору може решење потврдити, преиначити или
одлуку укинути и вратити комисији на поновни поступак.

ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА ОБАВЉАЊА СПОРТСКИХ И ДРУГИХ
АКТИВНОСТИ У САВЕЗУ

Члан 17.
Уколико постоји основана сумња да је извршена тежа дисциплинска повреда, да је
до исте дошло намерно или грубом непажњом, ако су наступиле или могу наступити теже
последице, дисциплинска комисија може, по претходној провери испуњености услова из
овог члана, одредити физичком или правном лицу против кога је поднета дисциплинска
пријава – привремену меру забране обављања спортских или других активности у Савезу –
суспензију.
Ова привремена мера суспензије може се изрећи клубу или било ком члану клуба –
мачеваоцу, спортском стручњаку на раду у клубу, лицу изабраном на неку од функција у
клубу, као и било ком другом члану Савеза.
Одлуку о суспензији доноси дисциплинска комисија а ова привремена мера може
трајати најдуже до окончања дисциплинског поступка – одлуке Управног одбора по
приговору или даном коначности одлуке дисциплинске комисије, уколико приговора није
било.
Члан 18.
За време трајања суспензије, суспендовани члан Савеза (клуб или физичко лице),
не може учествовати ни у једној од активности у оквиру Савеза или клуба члана Савеза,
како у земљи, тако и у иностранству.
Прекршај суспензије аутоматски повлачи одговорност за тежу дисциплинску
повреду, са обавезним изрицањем једногодишње суспензије за прекршиоца, независно од
утврђивања одговорности у започетом дисциплинском посутпку.
МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ
Члан 19.
Сваки члан Савеза обавезан је да Савезу надокнади материјалну штету насталу због
намере, грубе непажње или немарног односа према повереним средствима у власништву
Савеза.
Сваки члан органа Савеза одговоран је уколико Савез претрпи штету због тога што
је донета штетна одлука или због тога што је пропуштено да буде донета потребна одлука,
осим у случају да су издвојили мишљење при доношењу такве одлуке.

Материјалну одговорност, висину штете, начин надокнаде и обвезнике надокнаде
штете, утврђује дисциплинска комисија у поступку утврђеном овим правилником, а у
складу са другим позитивним прописима који регулишу ову материју.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Тумачење овог правилника даје Управни одбор Савеза.
За све ситуације које нису предвиђене овим правилником , примењују се адекватни
акти Министарства омадине и спорта, Олимпијског комитета Србије и Светске мачевалачке
федерације (FIE).
Члан 21.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на сајту Савеза.
У Београду, 20.03.2017

_________________________________________
Дејан Руски
Председник
Мачевалачки савез Србије

_________________________________________
Вукашин Стошић
Генерални секретар
Мачевалачки савез Србије

Правилник објављен и истакнут на сајту савеза дана 22.03.2017.године.

