На основу члана 45. тач. 4. Статута, Скупштина Кошаркашког савеза Србије на седници одржаној
дана 20.06.2018. године донела је

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК
КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се уређују дисциплински прекршаји, казне, органи и поступак за
утврђивање дисциплинске одговорности, као и друга питања везана за дисциплинску
одговорност у случајевима непоштовања општих аката и одлука органа кошаркашке
организације.
Општим актом Кошаркашког савеза Србије (укључујући и пропозиције такмичења) могу
се утврђивати и други прекршаји и казне.
У питањима која нису посебно регулисана општим актима из става 2. овог члана
примењују се одредбе овог Правилника.
Члан 2.
Опште одредбе овог Правилника примењују се на све непосредне и посредне чланове
(савезе, клубове, играче, тренере и друга лица) Кошаркашког савеза Србије (у даљем тексту:
Савез).
Члан 3.
Клубови својим општим актима уређују питања дисциплинске одговорности за кршење
клубске дисциплине. Одговорност за прекршаје клубске дисциплине не искључују дисциплинску
одговорност по овом Правилнику и обрнуто.
Дисциплинске казне изречене у складу са општим актом клуба, делују само у оквиру
клуба, осим ако то није другачије предвиђено општим актом Савеза.
Одлуке дисциплинских органа Савеза делују унутар целе кошаркашке организације.
У случају супротности општих аката из става 2. овог члана са одредбама овог
Правилника и других општих аката Савеза којима је утврђена дисциплинска одговорност,
примењују се непосредно одредбе општег акта Савеза.
Члан 4.
Овај Правилник примењује се без обзира да ли је дисциплински прекршај учињен на
територији Републике Србије или ван ње.
Овај Правилник примењује се, ако правилима ФИБАе није другачије регулисано, и на
лица стране држављане који су чланови кошаркашке организације.
Члан 5.
Сваком лицу за које постоји сумња даје починило Дисциплински прекршај, Савез је дужан
да обезбеди, као минимум, правичан претрес, у разумном временском року, од стране
дисциплинског органа који је дужан да претрес води правично и непристрасно.
Члан 6.
У питањима дисциплинског поступка у ингеренцији Савеза која нису утврђеним овим
Правилником или другим општим актом Савеза сходно се примењују одредбе закона којим је
уређена прекршајна одговорност.

1. Надлежност Савеза
Члан 7.
Дисциплински органи Савеза воде дисциплински поступак:
1) за прекршаје учињене од стране клубова, играча, тренера и других лица на
утакмицама у ингеренцији Савеза
2) за друге прекршаје субјеката кошаркашког спорта којима се крше општи акти и
одлуке Савеза.

Под утакмицом у ингеренцији Савеза у смислу овог Правилника подразумева се свака
кошаркашка спортска приредба (кошаркашко такмичење, кошаркашка манифестација) у
ингеренцији Савеза, у складу са Правилником о такмичењу Савеза.
2. Дисциплинска одговорност у случају допинга
Члан 8.
Дисциплинска одговорност у случајевима допинга утврђује се у складу са Законом о
спречавању допинга у спорту, Правилима о спровођењу допинг контроле ФИБЕ, Светским
антидопинг кодексом и Правилником о дисциплинским мерама и поступку њиховог изрицања у
случајевима утврђене повреде антидопинг правила Савеза.
У случају несагласности одредби општих аката Савеза и Светског антидопинг кодекса
примењују се правила Светског антидопинг кодекса.
Првостепену одлуку у свим случајевима повреде антидопинг правила у кошаркашком
спорту земље доноси Дисциплински суд Савеза, по пријави Антидопинг агенције републике
Србије или Генералног секретара Савеза за утврђивање одговорности због допинга.
3. Основне одредбе о дисциплинским прекршајима
Члан 9.
Учинилац је одговоран када дисциплински прекршај (у даљем тексту: прекршај) учини
из умишљаја или из нехата (обичне или крајње непажње).
Није прекршај у смислу овог Правилника она радња која је учињена у нужној одбрани,
или крајњој нужди.
Није одговоран ко учини прекршај под утицајем силе, претње или принуде.
Није дисциплински одговоран учинилац који је у време извршења прекршаја био у
стварној заблуди.
Члан 10.
За прекршај одговара учинилац прекршаја, као и подстрекач и помагач учињеног
прекршаја.
Ако више лица учествовањем у радњи извршења прекршаја или на други начин,
заједнички учине прекршај, свако од њих казниће се казном прописаном за тај прекршај.
Члан 11.
Прекршај може бити извршен чињењем или нечињењем.
Прекршај је извршен нечињењем кад је учинилац пропустио радњу коју је био дужан да
изврши.
Члан 12.
За покушај се кажњава. Покушај се кажњава блажом казном, коју одређује
дисциплински орган и испод граница одређених овим Правилником за одређене врсте казни.
4. Основне одредбе о дисциплинској одговорности
Члан 13.
Лицу у ингеренцији Савеза не може бити изречена казна за прекршај који пре него што
је учињен није био овим Правилником или другим општим актом Савеза одређен као прекршај и
за који није била прописана казна.
Члан 14.
Нико не може бити сматран учиниоцем прекршаја пре него што се утврди правоснажном
одлуком надлежног дисциплинског органа.
Члан 15.
За прекршај који учини кошаркашка организација, казниће се кошаркашка организација
и одговорна лица у тој организацији.

Одговорним лицем сматра се лице коме је поверен одређени круг послова у
кошаркашкој организацији који се односе на управљање, пословање или процес обављања
спортских активности и делатности.
Одговорност одговорног лица за прекршај не постоји ако је оно поступало на основу
наређења другог одговорног лица или органа управљања организације и ако је предузело све
радње које је на основу закона, другог прописа или општег акта било дужно да предузме да би
спречило извршење прекршаја.
За прекршаје које учине чланови клуба одговарају и клубови.
Члан 16.
Кошаркашка организација је одговорна за прекршај ако је до извршења прекршаја
дошло радњом или пропуштањем дужног надзора од стране органа или одговорног лица или
радњом другог лица које је било овлашћено да поступа у име организације.
Члан 17.
Одговорност одговорног лица постоји ако је до извршења прекршаја дошло његовом
радњом или пропуштањем извршења радње.
Одговорност одговорног лица не престаје престанком чланства или функције у
кошаркашкој организацији.
Члан 18.
Код прекршаја који се састоје у неиспуњењу уговорних обавеза између субјеката
кошаркашког спорта (неиспуњење уговора клуба према играчу, неиспуњење уговорних обавеза у
вези обештећења између клубова, и др.), при утврђивању дисциплинске одговорности узимају се
у обзир само уговори који су регистровани, односно депоновани код Савеза у складу са законом и
општим актом Савеза.
Члан 19.
Непознавање овог Правилника или других општих аката којим је неки прекршај
предвиђен не искључује одговорност починиоца прекршаја.
II. КАЗНЕ ЗА ПРЕКРШАЈЕ

1. Врсте казни
Члан 20.
За прекршај могу се извршиоцу прекршаја изрећи следеће казне:
1)
опомена,
2)
новчана казна,
3)
забрана присуства публике на одређеном броју утакмица,
4)
забрана играња одређеног броја утакмица на свом терену,
5)
забрана играња или вршења дужности на одређеном броју утакмица,
6)
временска забрана играња или вршења дужности,
7)
искључење из даљег такмичења и пребацивање у нижи ранг,
8)
доживотна забрана играња или вршења дужности.
Казне које нису по својој природи супротне једна другој, могу се међу собом
комбиновати (изрећи и заједно).
Посебним општим актом Савеза могу бити прописане и друге казне.
Члан 21.
Када је овим Правилником прописано да ће се лице казнити забраном играња или
вршења дужности, дисциплински орган може лицу-играчу изрећи и казну забране играња и казну
вршења дужности.
Када је овим Правилником прописано да се лицу може изрећи казна забране играња или
вршења дужности или новчана казна, дисциплински орган може изрећи и једну и другу казну
ако тежина последица и друге отежавајуће околности оправдавају такву одлуку.

Члан 22.
Опомена се изриче за прекршаје учињене под посебно лаким околностима, односно
околностима које у знатној мери умањују одговорност учиниоца, за које је иначе предвиђена
казна забране играња или вршења дужности на одређеном броју утакмица, а дисциплински орган
оцени да ће се оваквом казном постићи сврха кажњавања.
Члан 23.
Новчана казна може се изрећи само према извршиоцу прекршаја који по било ком
основу остварује новчану накнаду у вези са кошаркашким спортом. .
Појединцу и одговорном лицу у организацији може се изрећи новчана казана у распону
од 300 до 6.000 бодова, а организацији од 600 до 12.000 бодова
Управни одбор Савеза, по правилу, два пута годишње утврђује вредност бода из става
1. овог члана.
Прекршилац је дужан да новчану казну плати Савезу у року од 8 дана од
правоснажности одлуке, а у противном се налази под суспензијом обављања свих спортских
активности и делатности до уплате новчане казне.
Члан 24.
Казна забране играња или вршења дужности може се изрећи као забрана играња или
вршења дужности на одређеном броју утакмица одређене врсте такмичења (првенствених,
пријатељских, куп, међународних и за репрезентацију), или на свим врстама такмичења.
Играчу коме је изречена забрана играња може се истовремено изрећи и казна забране
вршења било које дужности у кошаркашкој организацији и савезу.
Клуб коме је изречена казна забране играња одређеног броја утакмица на свом терену,
може играти утакмицу у другом месту у коме постоји спортска дворана која је регистрована за
текућу сезону за одигравање кошаркашких утакмица одговарајуће лиге. Минимална удаљеност
места у којем се могу заказати утакмице, од места из којег је клуб, утврђује се пропозицијама
одређеног такмичења.
Клуб коме је изречена казна забране присуства публике на одређеном броју утакмица
на свом терену, дужан је да обезбеди дворану тако, да утакмици могу да присуствују само
службена лица и представници средстава јавног информисања.
Казна забране играња или вршења дужности изриче се у трајању од најмање две, а
највише осам утакмица, а за клубове - 1 до 8 утакмица забране играња на свом терену или
забране присуства публике на утакмицама на свом терену.
Члан 25.
Казна временске забране играња или вршења дужности, подразумева забрану играња
или вршења дужности за одређени временски период.
Казна временске забране играња или вршења дужности може се изрећи као забрана за
све утакмице, свих врста такмичења или као забрана играња утакмица појединих врста
такмичења или вршења појединих или свих дужности у кошаркашком спорту, у утврђеном
временском периоду.
Казна временске забране играња или вршења дужности изриче се на пуне месеце и
пуне године.
Казна временске забране играња или вршења дужности изриче се у трајању од најмање
три месеца, а највише три године.
У случају када се изриче казна прекршиоцу који издржава раније изречену казну, може
се изрећи јединствена временска казна у трајању дужем од три године, а највише четири године.
Уколико прекршилац након другог издржавања учини нови прекршај може се изрећи казна
доживотне забране играња или вршења дужности.
Члан 26.
Казна доживотне забране играња или вршења дужности и казна пребацивања у нижи
ранг такмичења изриче се за прекршаје учињене под посебно тешким околностима када је
учинилац при његовом извршењу испољио нарочиту одлучност, упорност или безобзирност или
је изазвао нарочито тешке последице.

Члан 27.
При изрицању временске казне забране играња, или забране вршења дужности и
новчане казне, надлежни дисциплински орган може одложити извршење изречене казне (
условна казна ) за време које не може бити краће од 6 месеци, нити дуже од две године, с тим да
се изречена казна неће извршити ако учинилац у том року не учини нови прекршај.
Одлагање изречене казне одредиће се ако, према околностима под којима је учињен
прекршај и према понашању извршиоца после његовог извршења, као и обзиром на његов
ранији живот, надлежни орган оцени да извршилац и без извршавања изречене казне убудуће
неће вршити прекршаје, као и да ће само изрицање казне остварити сврху кажњавања.
Условна казна се не може изрећи у случају физичког напада на чланове кошаркашке
организације.

2. Одмеравање казни
Члан 28.
Приликом одмеравања казне узимају се у обзир све околности које утичу да казна буде
већа или мања, а нарочито тежина учињеног прекршаја и његове последице, степен
одговорности прекршиоца, побуде из којих је учињен, околности под којима је извршен
прекршај, личне прилике, моралне особине извршиоца и држање после учињеног прекршаја.
Члан 29.
Отежавајуће околности постоје када је прекршај учињен у поврату, када постоје
посебно тешке последице или друге околности због којих је прекршај добио тежи облик.
Учинилац је у поврату ако је раније био кажњаван за учињени прекршај, или када извршилац
злоупотреби своју функцију или искаже упорност и безобзирност приликом извршења прекршаја.
Члан 30.
Олакшавајуће околности постоје када је извршилац пре учињеног прекршаја био
примерног спортског понашања, или на то указује његов кошаркашки стаж, углед или учешће у
репрезентацији, или друге заслуге и признања за развој кошаркашког спорта.
Признање извршиоца прекршаја да је прекршај учинио, може се узети као олакшавајућа
околност.
Члан 31.
У случају одмеравања казне за више прекршаја о којима се истовремено одлучује,
најпре се утврђује казна за сваки прекршај посебно, а потом се доноси одлука о јединственој
казни и то на следећи начин:
1) ако је за један прекршај утврђена казна доживотне забране играња или вршења
дужности, изриче се само та казна;
2) ако је више изречених казни временске забране играња или вршења дужности или
казни забране играња или вршења дужности на одређеном броју утакмица, изрећи
ће се једна казна која мора бити мања од збира изречених казни;
3) ако је за један прекршај изречена казна временске забране играња или вршења
дужности, а за други забрана играња или вршења дужности на одређеном броју
утакмица, тада се утврђује јединствена временска казна забране играња или
вршења дужности;
4) ако је за све прекршаје у стицају утврђена новчана казна, изрећи ће се јединствена
новчана казна која представља збир утврђених новчаних казни, с тим што
јединствена новчана казна не може бити већа од двоструког износа највеће
предвиђене мере новчане казне;
5) ако је за прекршаје у стицају утврђена казна забране играња или вршења
дужности, а за друге прекршаје новчана казна, изрећи ће се једна казна забране
играња или вршења дужности и једна новчана казна, применом претходних тачки
овог члана.
Признање извршења прекршаја и изражено кајање од стране извршиоца прекршаја
може се узети као олакшавајућа околност.

Члан 32.
У случају када се изриче казна извршиоцу који већ издржава казну, овлашћени орган ће
казну која се извршава узети као утврђену, одмериће казну за нови прекршај, и потом изрећи
јединствену казну поступајући у смислу чланова 25. и 31. овог Правилника, с тим што се
издржани део казне урачунава у казну, као део јединствене казне.

3. Ванредно ублажавање казне
Члан 33.
На основу молбе кажњеног, Скупштина Савеза може кажњеног ослободити од даљег
издржавања казне или казну ублажити у случају постојања таквих околности које оправдавају
доношење овакве одлуке.
Приликом одлучивања у смислу претходног става увек ће се ценити мишљење органа
који су одлучивали о дисциплинској одговорности.
Молба за ванредно ублажавање казне може се поднети након протека најмање шест
месеци, од правоснажности одлуке о казни.

4. Евиденција казне
Члан 34.
Правоснажне одлуке се уписују у евиденцију коју води орган надлежан за изрицање
казне у првом степену.
III. ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК

1. Дисциплински органи
Члан 35.
О дисциплинској одговорности лица у ингеренцији Савеза, одлуку у првом степену
доноси Дисциплински суд Савеза, осим за дисциплинске прекршаје учињене у вези одређеног
такмичења о којима првостепену одлуку доноси одговарајући комесар - директор такмичења/лиге
(у даљем тексту: дисциплински орган).
Дисциплински суд поступа у другом степену поводом жалбе на одлуке комесара –
директора такмичења, која се подноси у року од 8 дана од дана доношења првостепене одлуке.
Дисциплинске судије се бирају и разрешавају у складу са Статутом Савеза.
Дисциплински суд одлучује у дисциплинском већу у којем заседа тројица судија, а своје
одлуке доноси већином гласова присутних судија. Чланове већа одређује Председник
Дисциплинског суда.
Против одлука Дисциплинског суда допуштена је жалба Сталној спортској арбитражи
Олимпијског комитета Србије, осим на одлуке о допингу и када је Дисциплински суд поступао као
другостепено тело.
У поступку пред Дисциплинским судом у принципу јавност је искључена.
Дисциплински орган је независан и непристрастан у свом раду. Дисциплински орган ће
се изузети ако постоје околности које изазивају сумњу у његову независност и непристрасност. О
изузећу дисциплинског органа одлучује Генерални секретар Савеза, а ако се захтев за изузеће
односи на Генералног секретара Савеза о изузећу одлучује Управни одбор Савеза. Орган који је
донео одлуку о изузећу одлучује и који ће орган или службено лице поступати као дисциплински
орган у конкретном случају.

2. Застарелост
Члан 36.
Покретање дисциплинског поступка застарева у року од три године, рачунајући од дана
извршења прекршаја, ако законом или општим актом Савеза није другачије утврђено.
Првостепене дисциплинска одлука мора бити донета у року од четири месеца од дана
покретања дисциплинског поступка.

3. Дисциплинска пријава
Члан 37.
Дисциплински поступак се покреће на основу пријаве дисциплинском органу коју може
поднети члан Савеза, службено лице или орган Савеза, клуб, играч, тренер и друга лица у
ингеренцији савеза, или по службеној дужности, када је дисциплински прекршај почињен у вези
дисциплинског поступка.
Пријава се може поднети против сваког лица (физичког или правног) у ингеренцији
Савеза.
Ако је пријава достављена ненадлежном органу или службеном лицу Савеза овај је
дужан у року од 3 дана пријаву доставити надлежном дисциплинском органу Савеза.
Члан 38.
Приликом подношења пријаве, подносилац пријаве је дужан да уплати на рачун Савеза
таксу у износу од 300 бодова, која се враћа подносиоцу пријаве уколико је иста основана.
Уколико подносилац пријаве не приложи доказ о уплаћеној такси, пријава неће бити разматрана.
Таксу не плаћају лица која по службеној дужности подносе пријаву.
Члан 39.
Пријава се подноси писмено и садржи: назив подносиоца пријаве и његову адресу,
односно лично име лица које подноси захтев; назив органа коме се подноси пријава; основне
податке о окривљеном (лично име, адресу становања, назив и седиште окривљеног правног
лица), а за одговорно лице у правном лицу и функцију коју обавља у том правном лицу;
чињенични опис радње из које произилази правно обележје прекршаја, време и место извршења
прекршаја и друге околности потребне да се прекршај што тачније одреди; предлог о доказима
које треба извести; потпис подносиоца пријаве.
Пријава се подноси у онолико примерака колико има окривљених и један примерак за
дисциплински орган.
Ако пријава не садржи све податке из става 1. овог члана или није поднета у довољном
броју примерака, затражиће се од подносиоца пријаве да је у одређеном року допуни, односно
достави остале примерке. У случају да подносилац захтева не отклони недостатке у року од 7
дана, сматраће се да је одустао од пријаве и таква пријава ће се одбацити.

3. Закључак о покретању поступка
Члан 40.
Кад дисциплински орган прими пријаву, испитаће да ли постоје услови за покретање
дисциплинског поступка и одлучити о даљем току поступка.
Ако дисциплински орган не одбаци пријаву, донеће закључак којим се дисциплински
поступак покреће. Овај закључак се не доставља подносиоцу пријаве ни окривљеном.
Против закључка из претходног става није допуштена жалба.

4. Одбацивање пријаве
Члан 41.
Кад дисциплински орган утврди да не постоје услови за покретање дисциплинског
поступка, пријаву ће одлуком одбацити кад:
1) не постоје услови за покретање дисциплинског поступка:
2) радња описана у пријави није прекршај;
3) орган коме је пријава поднета није надлежан за вођење дисциплинског
поступка;
4) постоје основи који искључују одговорност за прекршај;
5) је наступила застарелост за покретање дисциплинског поступка;
6) је пријаву поднело неовлашћено лице;
7) постоје други разлози прописани општим актом Савеза због којих се
поступак не може покренути.
Одлука из става 1. овог члана доставља се подносиоцу пријаве, који на њу има право
жалбе.

5. Испитивање одговорности
Члан 42.
Кад дисциплински орган донесе закључак о покретању дисциплинског поступка, пре
доношења одлуке о прекршају окривљеном ће се пружити могућност да се изјасни о чињеницама
и доказима који га терете и да изнесе све чињенице и доказе који му иду у корист.
Пријава за покретање дисциплинског поступка доставља се окривљеном лицу и оставља
му се рок за изјашњење који не може бити краћи од 4 дана.
Сукоб надлежности првостепених дисциплинских органа решава Управни одбор Савеза.
Члан 43.
Дисциплински поступак је хитан и дисциплински орган је дужан да поступак спроведе
без одуговлачења, али тако да то не буде на штету доношења правилне и на праву засноване
одлуке.
Усмени претрес се одређује само кад дисциплински орган оцени да је то заиста
неопходно ради разјашњења ствари.
Лице против кога је покренут дисциплински поступак има у дисциплинском поступку
право: на вођење поступка без одуговлачења и са што мање трошкова; независност, стручност и
непристрасност органа који одлучују о одговорности; браниоца о личном трошку, изјашњење и
извођење доказа; писану и образложењу одлуку и жалбу.
Члан 44.
Дисциплински орган је дужан да истинито и потпуно утврди чињенице које су од
важности за доношење одлуке и да са једнаком пажњом испита и утврди како чињенице које
терете окривљеног тако и оне које му иду у корист.
Члан 45.
Дисциплински орган доноси одлуке по спроведеном поступку и прибављеним изјавама
од учесника, које могу бити у писменој или усменој форми.
Дисциплински орган одлучује о предлозима странака и доказима који ће се прибавити
односно извести.
Дисциплински орган има дискреционо право да прихвати сведочење преко телефона
или писменим путем. О садржини телефонског разговора саставља се службена белешка.
Дисциплински орган оцењује доказе по слободном уверењу. Које ће чињенице узети као
доказане, одлучује првостепени дисциплински орган на основу савесне и брижљиве оцене сваког
доказа посебно и свих доказа заједно и на основу резултата целокупног поступка.
Ако уредно позвани окривљени не дође и не оправда изостанак или у року који му
остави дисциплински орган не да писмену одбрану или одбије да пружи своју одбрану или на
други начин избегава учешће у дисциплинском поступку, а његово испитивање није нужно за
утврђивање чињеница које су од важности за доношење правно исправне одлуке, одлука о
прекршају може се донети и без испитивања, односно изјашњења окривљеног (сматраће се да је
саслушан), на основу поднетих доказа.
Окривљени има право да се брани сам или уз стручну помоћ браниоца. За браниоца се
може узети искључиво адвокат. Бранилац је овлашћен да у корист окривљеног предузима све
радње које може предузети окривљени.
Представник окривљеног правног лица је лице које је овлашћено да представља то
правно лице на основу закона или статута, односно другог општег акта правног лица.
Представник окривљеног правног лица може бити само једно лице. Представник окривљеног
правног лица не може бити лице које је у истој ствари сведок, одговорно лице против кога се
води поступак за учињени прекршај.
Члан 46.
Дисциплински органа може изузетно одлучити и да се не одржи усмену расправу и да се
води поступак на основу исправа и других писмених докумената уколико је лице које је
окривљено за дисциплински прекршај са тиме сагласно или је признало извршење прекршаја или
одбија да учествује у поступку.

Члан 47.
Ако је пријава поднета против малолетног играча, дисциплински орган може одлучити
да се не покрене дисциплински поступак, ако сматра да не би било целисходно да се поступак
води с обзиром на природу прекршаја и околности под којима је прекршај учињен, раније
понашање малолетног играча и његова лична својства.
Члан 48.
Пријава за покретање дисциплинског поступка, предлози, правни лекови и друге изјаве
подносе се писмено.
Поднесци из става 1. овог члана морају бити разумљиви и садржати све што је потребно
да би се по њима могло поступати.
Ако је поднесак неразумљив или не садржи све што је потребно да би се по њему могло
поступати, дисциплински орган наложиће подносиоцу да у одређеном року поднесак исправи,
односно допуни, а ако то не учини поднесак ће се одбацити као неуредан.
Члан 49.
О радњама предузетим у току дисциплинског поступка саставља се записник. У случају
потребе записник може писати лице које предузима радњу.

6. Суспензија
Члан 50.
У случају да постоји основана сумња да је окривљени учинио прекршај за који се може
изрећи временска казна забране играња или вршења дужности или казна доживотне забране
играња или вршења дужности, може се изрећи суспензија.
Суспензију изриче дисциплински орган и траје до доношења првостепене одлуке, с тим
да је првостепеном одлуком може продужити и до правоснажности одлуке.
На одлуку о суспензији из става 2. овог члана није допуштена жалба, али суспендовано
лице може поднети молбу дисциплинском органу пред којим се води поступак за укидање
суспензије.
Члан 51.
У случају искључења играча на утакмици, поднете пријаве од стране делегата или
судије, суспензија је аутоматска.
Аутоматска суспензија траје највише једну утакмицу.
Члан 52.
Време проведено под суспензијом урачунава се у казну.
О одлуци о суспензији окривљени се обавештава телеграмом.

7. Дисциплинска одлука
Члан 53.
Дисциплински поступак се завршава доношењем одлуке о дисциплинском прекршају.
Одлука о прекршају заснива се на изведеним доказима и чињеницама које су утврђене у
поступку.
Одлуком о прекршају се дисциплински поступак обуставља или се окривљени оглашава
одговорним за прекршај.
Члан 54.
Одлука о дисциплинском прекршају односи се само на лице које се пријавом за
покретање дисциплинског поступка терети и само на прекршај који је предмет поднете пријаве.
Дисциплински орган није везан за предлоге и оцене у погледу правне квалификације
прекршаја.
Члан 55.
Дисциплински орган одлучује писменом одлуком која садржи:
– назив и састав органа који је доноси, као и време доношења одлуке,

–
–
–
–

утврди:

име и презиме и функције лица, односно назив организације којој се изриче казна,
одлука о казни,
образложење одлуке,
поука о правном леку,

Члан 56.
Одлука о прекршају којом се обуставља дисциплински поступак донеће се кад се
да је у питању радња која није прописана као прекршај;
да постоје околности које искључују одговорност за прекршај;
да дисциплински орган није надлежан за вођење дисциплинског поступка;
да је окривљени за исту радњу већ правоснажно кажњен у дисциплинском
поступку, или је дисциплински поступак правоснажно обустављен али не због
ненадлежности;
5) да је наступила застарелост за вођење дисциплинског поступка;
6) да није доказано да је окривљени учинио прекршај који му се пријавом ставља
на терет;
7) да је окривљено лице престало да постоји.
1)
2)
3)
4)

Члан 57.
Одлука о прекршају којом се окривљени оглашава одговорним за прекршај доноси се
кад се у дисциплинском поступку утврди постојање прекршаја и одговорности окривљеног за тај
прекршај.
У изреци одлуке мора бити означено када казна почиње да тече.
Ако вођењем дисциплинског поступка настану ванредни трошкови, дисциплински орган
ће одлучити ко је дужан сносити те трошкове. Странка сама сноси трошкове свог браниоца.
Члан 58.
Одлука се сачињава у довољном броју примерака за кажњеног, његов клуб (ако је
кажњен играч), канцеларију Савеза и подносиоца пријаве.
Дисциплински орган је дужан да по службеној дужности прати извршење казне.
Члан 59.
Погрешка у писању имена и бројева и друге очигледне погрешке у писању, рачунању и
преписивању у одлуци о дисциплинском прекршају, исправљају се по службеној дужности или на
предлог окривљеног или подносиоца пријаве.
Исправка ће се извршити посебном одлуком, која постаје саставни део одлуке о
прекршају.

8. Жалба
Члан 60.
На одлуку првостепеног дисциплинског органа, може се у року од 8 дана од дана
пријема писменог отправка одлуке изјавити жалба другостепеном дисциплинском органу.
Жалбу може изјавити подносилац пријаве и лице (физичко или правно) којем је
изречена казна.
Одлука о дисциплинском прекршају може се побијати:
1) због битне повреде одредаба дисциплинског поступка;
2) због повреде материјалног прописа о прекршају;
3) због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања;
4) због одлуке о казни.
Члан 61.
Приликом подношења жалбе односно ревизије, подносилац жалбе (ревизије) је дужан
да уплати на рачун Савеза таксу у износу од 600 бодова, која се враћа подносиоцу уколико се
иста усвоји.
Уколико незадовољна странка уз жалбу (ревизију) не приложи доказ о уплаћеној
прописаној такси, жалба (ревизије) ће бити одбачена.

Лица која су по службеној дужности поднела прекршајну пријаву, ослобођена су
плаћања таксе за жалбу.
Члан 62.
У случају да је изречена казна доживотне забране играња или вршења дужности или
казна временске забране играња или вршења дужности у трајању преко годину дана, а таква
одлука буде потврђена по жалби од стране Сталног арбитражног суда Олимпијског комитета
Србије, односно Дисциплинског суда Савеза, лице коме је изречена казна може по протеку рока
од три године од дана доношења одлуке у последњој инстанци поднети Скупштини Савеза молбу
за ублажавање казне.
Члан 63.
Ако је жалбу изјавио само кажњени, првостепена одлука се не може изменити на
његову штету.
Кад другостепени орган поводом ма чије жалбе изјављене против одлуке о прекршају,
утврди да су разлози због којих је донета одлука у корист окривљеног од користи и за којег од
окривљених који није изјавио жалбу или није изјавио у том правцу, поступиће по службеној
дужности као да таква жалба постоји.
Изјављена жалба задржава извршење ожалбене одлуке, изузев изјављене жалбе на
одлуку о суспензији.
Члан 64.
Другостепени дисциплински орган може у жалбеном поступку, ако сматра да је то
потребно ради правилног утврђивања чињеничног стања, извести одређене доказе и по
сопственој иницијативи.

9. Понављање поступка
Члан 65.
Дисциплински поступак окончан одлуком против које нема редовног правног средства у
поступку (коначна одлука) поновиће се:
– ако се одлука заснована на лажном исказу сведока или другог лица или на исправи
која је фалсификована или у којој је оверен неистинит садржај,
– ако се сазна за нове чињенице или се нађе или стекне могућност да се употребе
нови докази који, сами или у вези са већ изведеним и употребљеним доказима,
могли довести до другачије одлуке да су те чињенице, односно докази били
изнесени или употребљени у ранијем поступку,
Члан 66.
Предлог за понављање поступка могу поднети:
– кажњени,
– клуб, ако је кажњен његов играч или функционер,
– подносилац пријаве,
Лице из става 1. овог члана може тражити понављање поступка у року од једног месеца
од дана кад је могло изнети нове чињенице, односно употребити нове доказе, односно од дана
кад је сазнало за разлог за понављање.
Предлог за понављање поступка не може се поднети по истеку 6 месеци, рачунајући од
дана правоснажности одлуке.
Предлог за понављање поступка, по правилу, не одлаже извршење одлуке по којој се
понављање тражи, али Дисциплински суд савеза, ако има довољно разлога за оцену да би тај
предлог био уважен, може решити да се одложи извршење док се не одлучи о понављању
поступка.
Закључак којом се дозвољава понављање поступка одлаже извршење одлуке против
које је понављање дозвољено.
Члан 67.
О предлогу за понављање поступка одлучује Дисциплински суд Савеза.

Кад Дисциплински суд Савеза прими предлог, дужна је да испита да ли је предлог
благовремен, да ли га је поднело овлашћено лице и да ли је околност на којој се предлог заснива
учињена вероватном.
Ако услови из става 2. овог члана нису испуњени, Дисциплински суд ће својим
закључком одбацити предлог за понављање поступка.
Ако су услови из става 2. овог члана испуњени, Дисциплински суд ће испитати да ли су
околности, односно докази који се износе као разлог за понављање поступка такви да би могли
довести до друкчије одлуке, па ако утврди да нису, одбиће предлог својом одлуком.
Ако Дисциплински суд не одбаци нити одбије предлог за понављање поступка, донеће
закључак да се понављање поступка дозвољава, одредиће у коме ће се обиму поступак поновити
и извршиће потребне радње у поновљеном поступку. Поновљени поступак се води по одредбама
које важе за жалбени поступак пред Дисциплинским судом.
На основу података прибављених у ранијем и у поновљеном поступку, Дисциплински
суд односи одлуку (пресуду) о прекршају који је био предмет понављања поступка, и њоме може
одлуку која је била предмет понављања поступка, оставити на снази или је заменити новом.
Против закључака и одлука Дисциплинског суда донесених по предлогу за понављање
поступка, дозвољена је жалба Управном одбору Савеза у року од 8 дана од дана пријема
закључка, односно одлуке Дисциплинског суда.
IV. ПОСЕБНИ ДЕО – ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКШАЈИ
Члан 68.
Ко на било који начин не поштује општа акта Савеза или организације којој је Савез
поверио одређена овлашћења из своје надлежности, којима се регулишу питања од заједничког
интереса кошаркашког спорта:
- казниће се временском забраном играња или вршења дужности до годину дана,
Ако прекршај из става 1. овог члана учини клуб-екипа,
- казниће се новчаном казном, а одговорно лице клуба казниће се временском забраном
вршења дужности до годину дана и новчаном казном.
Члан 69.
Клуб који одобри играчу одлазак у иностранство без сагласности надлежног органа
Савеза, односно клуб који споразумно раскине уговор са играчем супротно одредбама
Регистрационог правилника Савеза,
- казниће се пребацивањем у нижи ранг такмичења и новчаном казном, а одговорно
лице клуба казниће се временском забраном вршења дужности.
Члан 70.
Клуб који не изврши своје доспеле новчане обавезе по основу уговора према играчу
дуже од 45 дана а да за то не постоји изричит основ у уговору:
- казниће се забраном регистрације играча до испуњења обавеза и новчаном казном, а
одговорно лице клуба казниће се забраном вршења дужности на одређеном броју утакмица и
новчаном казном.
Клуб који не испуни обавезу на плаћање обештећења из закљученог уговора са другим
клубом, или обавезе не испуњава у динамици утврђено уговором,
- казниће се новчаном казном, уз суспензију до испуњења доспелих уговорних обавеза
(забрана регистрације играча и учествовања у такмичењима)
Клуб који не уплати обрачунату накнаду за развој најкасније у року од 15 дана од дана
закључења споразума о плаћању накнаде за развој, ако споразумом није утврђен неки други рок,
односно у року од 15 дана од дана пријема коначне одлуке Такмичарске комисије Савеза о
обрачуну накнаде за развој:
- казниће се новчаном казном, уз суспензију до испуњења доспелих уговорних обавеза
(забрана регистрације играча и учествовања у такмичењима)
Члан 71.
Клуб који приликом првог преласка-трансфера играча након професионалног уговора не
достави у складу са Регистрационим правилником Савеза, у року од 15 дана од дана потписа

уговора у коме је утврђена висина обештећења , Савезу документ којим је одређена висина
обештећења, ради утврђења солидарне накнаде:
- казниће се новчаном каном, а одговорно лице клуба казниће се временском забраном
обављања дужности и новчаном казном.
Клуб који не изврши исплату солидарне накнаде по коначној одлуци Комисије за
такмичење, у року од 15 дана од дана пријема накнаде по основу трансфера играча, односно у
року од 15 дана од дана пријема коначне одлуке Комисије за такмичење Савеза ако је накнада по
основу трансфера играча већ примљена:
- казниће се новчаном казном, уз суспензију до испуњења доспелих уговорних обавеза
(забрана регистрације играча и учествовања у такмичењима).
Члан 72.
Клуб који предузме према играчу или спортском стручњаку било коју радњу непосредне
или посредне дискриминације, супротно одредбама Закона о спорту и Регистрационог
правилника Савеза:
- казниће се новчаном казном, а одговорно лице клуба казниће се временском забраном
обављања дужности до две године и новчаном казном.
Клуб који предузме према малолетном играчу било коју радњу злоупотреба,

злостављања, дискриминације и насиља, забрањену у складу са Законом о спорту и
Регистрационим правилником Савеза:

- казниће се новчаном казном, а одговорно лице клуба казниће се временском забраном
обављања дужности до пет година и новчаном казном. У случају наступања тежих последица по
малолетног играча, клуб ће се казнити новчаном казном и одузимањем до 8 бодова, а одговорно
лице клуба ће се казнити доживотном забраном обављања дужности у кошарци.
Физичко лице у ингеренцији савеза које предузме неку од радњи из ст. 1. или 2. овог
члана:
- казниће се забраном играња, односно забраном обављања дужности у кошарци и
новчаном казном.
Члан 73.
Клуб који закључи уговор са трећим лицем којим се трећем лицу даје право да учествује,
било у целини било делимично, у накнади која се плаћа за будући трансфер играча из једног
клуба у други, или уговор којим треће лице стиче било каква права у вези са будућим
трансфером или накнадом по основу трансфера:
- казниће се новчаном казном и одузимањем до 8 бодова, а одговорно лице клуба
казниће се временском забраном обављања дужности до две године и новчаном казном.
Играч који закључи уговор са трећим лицем којим се трећем лицу даје право да учествује,
било у целини било делимично, у накнади која се плаћа за будући трансфер играча из једног
клуба у други, или уговор којим треће лице стиче било каква права у вези са будућим
трансфером или накнадом по основу трансфера:
- казниће се забраном играња до шест месеци и новчаном казном.
Члан 74.
Клуб који закључи са играчем уговор супротно одредбама Закона о спорту и
Регистрационом правилнику или закључи више од једног уговора за бављење играча кошарком:
- казниће се новчаном казном и одузимањем до 8 бодова, а одговорно лице клуба
казниће се временском забраном обављања дужности до годину дана и новчаном казном.
Играч који закључи са клубом уговор супротно одредбама Закона о спорту и
Регистрационом правилнику или закључи више од једног уговора за бављење кошарком:
- казниће се новчаном казном и забраном играња до шест месеци.
Члан 75.
Ко не поштује или не извршава одлуке надлежних органа кошаркашке организације:
- казниће се временском забраном играња или вршења дужности до две године,
Ако прекршај из става 1. овог члана учини клуб-екипа,
- казниће се новчаном казном, а одговорно лице клуба казниће се временском забраном
вршења дужности до две године.
Клуб који не поштује или не извршава одлуке ФИБА, БАТ и ССА ОКС,

- казниће се новчаном казном, уз суспензију до извршења одлуке (забрана регистрације
играча и учествовања у такмичењима), а одговорно лице клуба казниће се временском забраном
вршења дужности до годину дана и новчаном казном.
Члан 76.
Ко делује посредно или непосредно против одлуке органа и службених лица Савеза,
односно организације којој је Савез поверио одређена овлашћења из своје надлежности, или на
други начин чини да се озбиљно угрози углед или ефикасност тих органа и лица:
- казниће се временском забраном играња или вршења дужности,
У посебно тешким случајевима може се изрећи и казна доживотне забране играња или
вршења дужности,
Ако прекршај из става 1. овог члана учини клуб-екипа,
- казниће се новчаном казном, а одговорно лице клуба казниће се временском забраном
вршења дужности, која у посебно тешким случајевима може ићи до доживотне забране вршења
дужности.
Члан 77.
Ко се, позван пред надлежни орган или службено лице Савеза, односно организације
којој је Савез поверио одређена овлашћења из своје надлежности, непристојно или неспортски
понаша, или са на позив неоправдано не одазове:
- казниће се временском забраном играња или вршења дужности.
Члан 78.
Ко се увредљиво изражава или износи и преноси неистине о кошаркашком руководству
Савеза, и другој организацији у ингеренцији Савеза,
- казниће се временском забраном играња или вршења дужности у трајању од најмање
једне године,
Ако прекршај из става 1. овог члана учини клуб-екипа,
- казниће се новчаном казном, а одговорно лице клуба казниће се временском забраном
вршења дужности у трајању од најмање једне године.
Члан 79.
Ко наговара такмичара или функционера клуба да екипа не наступи, или да не наступи
у најбољем саставу, да се не залаже, или да не игра по најбољем знању, или да напусти игру или
терен,
- казниће се временском забраном играња или вршења дужности у трајању од најмање
шест месеци.
Када је наговарање успело,
- може се изрећи казна доживотне забране играња или вршења дужности
Играч, или други члан клуба, који прихвати наговарање из става 1 овог члана,
- казниће се казном доживотне забране играња или вршења дужности, а клуб ће се
казнити пребацивањем у нижи ранг такмичења и новчаном казном.
Члан 80.
Ко наговара или обећавањем поклона, или на други начин утиче на судију или делегата,
да своју дужност не врши у смислу правила кошаркашке игре,
- казниће се временском забраном играња или вршења дужности у трајању од најмање
једне године.
Када је наговарање успело, може се изрећи казна доживотне забране играња или
вршења дужности.
Судија или делегат који су прихватили наговарање, поклон или обећање и своју
дужност обавили супротно правилима кошаркашке игре,
- казниће се доживотном забраном обављања свих функција у кошаркашком спорту.
Члан 81.
Ко на било који начин утиче или учествује у намештању резултата на кошаркашкој
утакмици,:

- казниће се временском забраном играња или вршења дужности у трајању од најмање
једне године или доживотном забраном играња или вршења дужности.
Клуб који учествује у намештању резултата,
- казниће се новчаном казном и пребацивањем у нижи ранг такмичења.

дужност,

Члан 82.
Клуб који према кошаркашкој организацији не испуни своје обавезе и не извршава

- казниће се новчаном казном, а одговорно лице клуба казниће се временском забраном
вршења дужности.
Члан 83.
Ко изјавом или на други начин, свесно доводи у заблуду органе, тела и службена лица у
Савезу, па се услед тога донесе одлука која се иначе не би донела,
- казниће се временском забраном играња или вршења дужности.
Ако дело из става 1 учини клуб, његов орган, или функционер, клуб ће се казнити
новчаном казном, а одговорно лице клуба временском забраном вршења дужности.

Савеза,

Члан 84.
Ко да лажни исказ у поступку пред органима, радним телима

и службеним лицима

- казниће се забраном играња или вршења дужности у трајању од најмање шест месеци.
Ако прекршај из става 1 овог члана учини одговорно лице клуба,
- клуб ће се казнити новчаном казном, а одговорно лице клуба казниће се забраном
вршења дужности у трајању од најмање шест месеци.
Члан 85.
Ко се на јавном месту, као члан кошаркашке организације недолично понаша,
- казниће се забраном играња или вршења дужности до једне године и новчаном
казном.

Ко се као лице у ингеренцији Савеза недолично понаша на кошаркашкој утакмици, а
није учесник утакмице:
- казниће се временском забраном играња или вршења дужности до једне године.
Члан 86.
Ко је кажњен правоснажном одлуком забране вршења дужности, односно обављања
функција или се налази под суспензијом, а јавно или прикривено обавља ма какву дужност у
вези са кошаркашким спортом:
- казниће се временском забраном играња или вршења дужности у трајању од најмање
једне године.
Истом казном казниће се и одговорно лице које је дозволило или омогућило обављање
дужности у смислу претходног става.
Ако се дужност обавља у клубу, клуб ће се казнити новчаном казном.
Члан 87.
Клуб (екипа) који се налази под суспензијом, и поред тога наступи на јавној утакмици,
- казниће се новчаном казном, а одговорно лице клуба казниће се временском казном
забране вршења дужности.
Клуб који је суспендован или наступи са играчем који је неправилно регистрован, који
није регистрован, који се налази под суспензијом или издржава казну, губи утакмицу са 20:0 и не
добија бод за ту утакмицу. Ако екипа изгуби две утакмице на овакав начин, пребацује се у нижи
ранг такмичења.
Члан 88.
Клуб који не испуни обавезу да у званичном такмичењу млађих категорија учествује са
прописаним бројем селекција,
- казниће се новчаном казном, а одговорно лице клуба казниће се временском забраном
вршења дужности.

Члан 89.
Организатор који не организује утакмицу у складу са законом и општим актима Савеза,
- казниће се новчаном казном од 100.000 до 300.000 динара.
Ако прекршај из става 1. овог члана учини клуб:
- казниће се новчана казна од 100.000 до 300.000 динара и одузимања 2 бода. У случају
поновљеног непредузимања прописаних мера, казниће се одузимањем 6 бодова и новчаном
казном од 500.000 динара.
Клуб који као организатор утакмица у току исте такмичарске сезоне континуирано и
тешко крши обавезе из члана 157. став 1. Закона о спорту и чл. 71-79. Правилника о такмичењу
Савеза:
- казниће се враћањем у нижи ранг такмичења., а одговорно лице клуба казном
временске забране обављања дужности.
Члан 90.
Организатор који не осигура несметано и безбедно одржавање утакмице или не
предузме мере којима се предупређује и онемогућава избијање насиља и недоличног понашања
гледалаца у складу са законом и правилима Савеза,
- казниће се новчаном казном или казном забране присуства публике на одређеном
броју утакмица на свом терену, а одговорно лице организатора забраном вршења дужности на
одређеном броју утакмица.
Члан 91.
Организатор утакмице који на утакмици повећаног или високог ризика не предузме мере
којима се осигурава несметано и безбедно одржавање утакмице или мере којима се предупређује
и онемогућава избијање насиља и недоличног понашања гледалаца у складу са законом и
општим актима Савеза,
- казниће се новчаном казном или забраном играња одређеног броја утакмица на свом
терену или казном забране присуства публике на одређеном броју утакмица на свом терену, а
одговорно лице организатора временском забраном вршења дужности
Члан 92.
Организатор утакмице на којој је, пре, за време или после утакмице, дошло до насиља
или недоличног понашања, а није предузео мере којима се предупређује и онемогућава избијање
насиља и недоличног понашања гледалаца у складу са законом и општим актима Савеза,
- казниће се новчаном казном или забраном играња одређеног броја утакмица на свом
терену или казном забране присуства публике на одређеном броју утакмица на свом терену, а
одговорно лице организатора временском забраном вршења дужности.
У тежим случајевима, организатор утакмице казниће се забраном играња одређеног
броја утакмица на свом терену или казном забране присуства публике на одређеном броју
утакмица на свом терену и новчаном казном, а одговорно лице организатора временском
забраном вршења дужности.
Клуб који проузрокује или учествује у насиљу или недоличном понашању на утакмици,
- казниће се новчаном казном или казном забране присуства публике на свом терену, а
одговорно лице клуба временском забраном вршења дужности.
Члан 93.
Ко вређа и изазива играча, тренера, функционера, делегата, судију или гледаоца, на
утакмици или ван кошаркашког терена
- казниће се забраном играња или вршења дужности у трајању од најмање шест месеци
и новчаном казном.
Ко покуша да физички нападне играча, тренера, функционера, делегата, судију или
гледаоца, на утакмици или ван кошаркашког терена
- казниће се забраном играња или вршења дужности у трајању од најмање годину дана
и новчаном казном.
Ко физички нападне и оствари напад на играча, тренера, функционера, делегата, судију
или гледаоца, на утакмици или ван кошаркашког терена

- казниће се забраном играња или вршења дужности у трајању од најмање две године и
новчаном казном.
У посебно тешким случајевима може се изрећи казна доживотне забране играња или
вршења дужности.
Уколико прекршај из ст. 1. и 2. овог члана учини играч на утакмици Такмичења млађих
категорија Савеза, одговорно лице клуба (укључујући и тренера екипе) коме играч припада,
- казниће се забраном вршења дужности до две године.
Члан 94.
Ко проузрокује или учествује у насиљу или недоличном понашању на кошаркашкој
утакмици,
- казниће се временском забраном играња или вршења дужности или забраном играња
или вршења дужности одређен број утакмица.
Члан 95.
Клуб који не предузме мере превентивног деловања за спречавање насиља и
недоличног понашања својих навијача у складу са законом и општим актима Савеза,
- казниће се новчаном казном, а одговорно лице клуба казниће се забраном вршења
дужности на одређеном броју утакмица.
Члан 96.
Гостујући клуб који учествује у утакмици повећаног или високог ризика а не предузме
мере у складу са законом и општим актима Савеза,
- казниће се новчаном казном, а одговорно лице клуба забраном вршења дужности на
одређеном броју утакмица.
Уколико у случају из става 1. овог члана дође до насиља и нереда на утакмици, којом су
узрок навијачи гостујућег клуба, гостујући клуб,
- казниће се новчаном казном или забраном присуства публике на свом терену, а
одговорно лице клуба временском забраном вршења дужности.
Члан 97.
Клуб-екипа која неоправдано одустане од такмичења,
- казниће се пребацивањем у нижи ранг такмичења од оног у који би дошао испадањем
из такмичења које је напустио и новчаном казном.
Члан 98.
Клуб-екипа која не пријави благовремено место и време одигравања утакмице,
- казниће се новчаном казном.
Клуб који наступи на утакмици иако не испуњава услове прописане законом и
пропозицијама такмичења, или не одигра утакмицу са екипом у најбољем саставу или током
утакмице на било који начин крши своје обавезе које проистичу из пропозиција такмичења,
- казниће се новчаном казном, а одговорно лице клуба забраном вршења функција на
одређеном броју утакмица.
Члан 99.
Клуб који не организује стручни рад у клубу у складу са законом и општим актима
Савеза или ангажује за обављање стручних послова у клубу лице које не испуњава услове
утврђене законом и општим актима Савеза,
- казниће се новчаном казном, а одговорно лице клуба казниће се забраном вршења
дужности на одређеном броју утакмица.
Лице које обавља стручни рад у кошарци иако не испуњава услове утврђене законом о
спорту и општим актима Савеза или не поседује одговарајућу дозволу за рад издату од Савеза:
- казниће се забраном обављања дужности до испуњења прописаних услова и новчаном
казном.

Клуб који закључи са спортским стручњаком уговор супротно одредбама Закона о спорту
и Регистрационог правилника Савеза:
- казниће се новчаном казном, а одговорно лице клуба казниће се временском забрано
обављања дужности и новчаном казном.
Спортски стручњак који изложи играча спортским активностима које могу угрозити или
погоршати његово здравствено стање:
- казниће се временском забраном обављања дужности до годину дана и новчаном
казном
Спортски стручњак који играча млађег од 16 година изложи спортским активностима и
физичким вежбањима која могу да угрозе или погоршају њихово здравствено стање или да
негативно утичу на психосоцијални и моторички развој или образовање:
- казниће се временском забраном обављања дужности до три године и новчаном
казном
Члан 100.
Заступник клуба који не закључи уговор о осигурању својих врхунских играча и врхунских
спортских стручњака од последица несрећног случаја за време обављања спортске активности,
односно стручног рада у спорту, а на основу утврђеног рангирања играча и спортских стручњака,
супротно одредбама Закона о спорту и Регистрационог правилника Савеза:
- казниће се временском забрано обављања дужности и новчаном казном.
Заступнику Савеза који не обезбеди да се осигурају играчи, односно спортски стручњаци
који наступе за националну кошаркашку репрезентацију од последица несрећног случаја за
време наступа за националну кошаркашку репрезентацију, уколико играч, односно спортски
стручњак није обухваћен клубским осигурањем:
- казниће се временском забрано обављања дужности и новчаном казном.
Члан 101.
Клуб и друга кошаркашка организација који не води евиденцију својих чланова и друге
базичне евиденције у складу са законом и општим актом Савеза,
- казниће се новчаном казном, а одговорно лице клуба (заступник клуба) казниће се
забраном вршења дужности до годину дана и новчаном казном.
Члан 102.
Играч искључен због грубе игре,
- казниће се забраном играња на одређеном броју утакмица, или новчаном казном.
Ако је због прекршаја из претходног става дошло до теже повреде противничког играча,
- казниће се временском казном забране играња и новчаном казном.
Члан 103.
Играч, функционер или тренер чијом кривицом дође до прекида утакмице, која касније
не буде настављена,
- казниће се временском забраном играња или вршења дужности, и новчаном казном.

казном.

Члан 104.
Играч или тренер одстрањен са клупе, који се и даље неспортски понаша,
- казниће се временском казном забране играња или вршења дужности, и новчаном

Члан 105.
Играч, тренер или службено лице клуба који физички нападне противничког играча или
члана стручног штаба противничке екипе за време утакмице,
- казниће се забраном играња или вршења дужности на одређеном броју утакмица и
новчаном казном, а у тежим случајевима временском забраном играња или вршења дужности и
новчаном казном.
Члан 106.
Играч, тренер или други члан кошаркашке организације који јавно неспортски критикује
одлуке судија на одређеној утакмици,

- казниће се забраном играња или вршења дужности на одређеном броју утакмица, и
новчаном казном.

податке,

Члан 107.
Играч који у поступку регистрације, односно уписа у Регистар играча Савеза да нетачне

- казниће се временском казном забране играња до једне године и новчаном казном.
Уколико за извршење прекршаја из става 1. овог члана постоји и кривица одговорног
лица (укључујући и тренера) клуба, то лице ће се казнити забраном вршења дужности у трајању
до две године и новчаном казном
Ако прекршај из става 1. овог члана учини клуб,
- казниће се новчаном казном, а одговорно лице клуба казниће се временском казном
забране вршења дужности до две године и новчаном казном.
Члан 108.
Члан Савеза (клуб и кошаркашко удружење) који у поступку уписа у Регистар чланова у
приступници или другој поднетој документацији да нетачне податке:
- казниће ће новчаном казном, а одговорном лице клуба казниће се временском казном
забране вршења дужности до године дана и новчаном казном.
Члан 109.
Клуб као удружење који оснује други кошаркашки клуб као спортско привредно друштво
супротно одредбама Регистрационог правилника Савеза:
- казниће се пребацивањем у нижи ранг такмичења, а одговорно лице клуба казниће
се временском забраном обављања дужности до две године и новчаном казном.
Члан 110.
Клуб који изврши статусну промену супротно одредбама Регистрационог правилника
Савеза:

- казниће се пребацивањем у нижи ранг такмичења, а одговорно лице клуба казниће се
временском забраном обављања дужности до две године и новчаном казном.
Члан 111.
Уколико на утакмици наступи играч који је неправилно регистрован, односно није
регистрован у складу са Регистрационом правилником Савеза или који није лиценциран за
одговарајућу екипу у складу са Регистрационим правилником и Правилником о такмичењу
Савеза:
- казниће се забраном играња до једне године.
Уколико за извршење прекршаја из става 1. овог члана постоји и кривица одговорног
лица (укључујући и тренера) клуба, то лице ће се казнити забраном вршења дужности у трајању
до две године и новчаном казном
Ако прекршај из става 1. овог члана учини клуб,
- казниће се новчаном казном, а одговорно лице клуба казниће се временском казном
забране вршења дужности до две године и новчаном казном.
Члан 112.
Играч који наступи за други клуб без одобрења свог клуба,
- казниће се временском казном забране играња и новчаном казном.
Клуб-екипа која без одобрења стави у екипу играча из другог клуба,
- казниће се новчаном казном, а одговорно лице клуба казниће се временском казном
забране вршења дужности и новчаном казном.
Члан 113.
Играч који неоправдано закасни, неоправдано одбије на наступи за репрезентацију или
неоправдано не дође на припреме репрезентације;
- казниће се временском забраном играња и новчаном казном.

Ако је до закашњења или недоласка играча-ице на припреме или утакмице
репрезентације дошло кривицом клуба, клуб ће се казнити новчаном казном, а одговорно лице
клуба казниће се временском забраном вршења дужности и новчаном казном.
Члан 114.
Играч, тренер или функционер који учествује у репрезентацији, на припремама или на
међународној утакмици, својим поступцима нанесе штету угледу кошаркашког спорта:
- казниће се временском казном забране играња или вршења дужности и новчаном
казном.
Уколико су поступци учињени под посебно отежавајућим околностима може се изрећи и
казна доживотне забране играња или вршења дужности.
Члан 115.
Играч, тренер или функционер који на међународној утакмици свог клуба, својим
поступцима нанесе штету угледу кошаркашког спорта земље,
казниће се забраном играња или вршења дужности на одређеном броју утакмица.
Клуб-екипа која на међународној утакмици својим поступцима нанесе штету угледу
кошаркашког спорта земље,
- казниће се новчаном казном, а одговорно лице клуба казниће се временском казном
забране вршења дужности.
Члан 116.
Играч који у прелазном року потпише приступницу за два или више клубова, односно
играч који је закључио више уговора са различитим клубовима,
- казниће се временском казном забране играња и новчаном казном.
Клуб који је знао да је играч већ дао изјаву за приступање другом клубу, или да има
важећи уговор са другим клубом, а прими изјаву за прелазак играча у свој клуб, или закључи
уговор са тим играчем:
- казниће се новчаном казном, а одговорно лице клуба казниће се временском казном
забране вршења дужности и новчаном казном.
Члан 117.
Клуб који на утакмици уврсти у екипу играча коме није утврђена здравствена
способност у складу са законом или му је од стране лекара наступање забрањено:
- казниће се новчаном казном, а одговорно лице клуба казниће се временском казном
забране вршења дужности и новчаном казном.
Члан 118.
Делегат, судија и Комесар – Директор одређеног такмичења/лиге који несавесно,
немарно или недовољно ангажовано обавља своје дужности утврђене општим актима Савеза,
- казниће се временском казном забране вршења дужности и новчаном казном.

да суди.

Члан 119.
Делегат или судија који неоправдано закасни или не дође на утакмицу,
- казниће се временском казном забране вршења дужности, или новчаном казном.
Истом казном казниће се и судија који присуствује утакмици, а на позив делегата одбије

Члан 120.
Делегат или судија који покуша или изврши физички напад на било ког учесника
утакмице или гледаоца,
- казниће се забраном вршења дужности од најмање шест месеци.
Члан 121.
Клуб који учествује у званичном међународном такмичењу без претходне сагласности
надлежног органа Савеза, у складу са Правилником о такмичењу Савеза:
- казниће се новчаном казном у износу од 10.000 бодова, а одговорно лице клуба
казниће се временском казном забране вршења дужности и новчаном казном..

Клуб који учествује у незваничним међународним такмичењима без претходне
сагласности надлежног органа Савеза, у складу са Правилником о такмичењу Савеза:
- казниће се новчаном казном од 1000 бодова, , а одговорно лице клуба казниће се
временском казном забране вршења дужности до једне године и новчаном казном..
У случају да клуб понови дисциплински прекршај из ст. 1. и 2. овог члана, казниће се
новчаном казном у дуплом износу од оног утврђеног ст. 1. и 2. овог члана.
Члан 122.
Играч или функционер који изврши девизни или царински прекршај,
- казниће се временском забраном играња или вршења дужности.
Члан 123.
Ко на захтев дисциплинског органа одбије да пружи помоћ дисциплинском органу или
не достави дисциплинском органу информације и исправе којима располаже или се не одазове
позиву дисциплинског органа за учешће у поступку,
- новчано ће се казнити.
У тежим случајевима може се уз новчану казну изрећи и казна временске забране
играња или вршења функција, односно забране играња на свом терену.
Члан 124.
Играч, тренер, функционер и друго физичко лице које не изврши правоснажну одлуку
дисциплинског органа у року одређеном одлуком,
- казниће се новчаном казном и временском забраном играња или вршења дужности
Клуб који направи прекршај из става 1. овог члана,
- казниће се новчаном казном и забраном играња на свом терену.
Лице које се бави пословима посредовања приликом националног преласка играча,
односно спортског стручњака без поседовања дозволе за рад (лиценце) Савеза или ФИБА:
- казниће се доживотном забраном обављања функција у кошаркашким организацијама
и бављењем пословима посредовања у кошарци.
Лице које се бави пословима посредовања приликом националног преласка играча,
односно спортског стручњака који са играчем, односно спортским стручњаком закључи уговор о
посредовања у супротно одредбама Закона о спорту и општим актима Савеза:
- казниће се забраном обављања дужности до две године и новчаном казном.
V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 125.
Дисциплински поступак започет пре ступања на снагу овог Правилника који није
окончан доношењем одлуке о казни, наставиће се према одредбама овог Правилника, ако оне
предвиђају блажу казну за одређену врсту прекршаја.
Члан 126.
Ако је за вођење дисциплинског поступка започетог пре ступања на снагу овог
Правилника надлежан други дисциплински орган, даље вођење поступка наставиће орган
надлежан у смислу овог Правилника.
Члан 127.
Тумачење одредаба овог Правилника даје Управни одбор Савеза.
Управни одбор Савеза периодично утврђује вредност бода
Правилником.

одређеног

овим

Члан 128.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Дисциплински правилник од
24. 09. 2012. године.

Савеза.

Члан 129.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страници
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ КСС
Драган Гачић с.р.

