Правилници УОСС

На основу члана 25. Статута Удружења одбојкашких судија Србије , Скупштина УОСС,
на седници одржаној 2. октобра 2011. године, усвојила је

ПРАВИЛНИК
о дисциплинској одговорности Удружења одбојкашких судија Србије
I Основне одредбе
Члан 1
Овим правилником утврђују се дисциплинска и материјална одговорност (у даљем тексту:
одговорност) чланова Удружења одбојкашких судија Србије , као и дисциплински органи
и поступак за утврђивање одговорности. Овим правилником се такође утврђују врсте
прекршаја, дисциплинске мере, поступак и начин извршења тих мера, начин вођења
евиденције изречених мера, поступак по приговору на одлуке о изреченим мерама,
застарелост вођења поступка, извршење мера, услови и начин суспензије, начин накнаде
штете, као и друга питања у вези са одговорношћу.
Члан 2
Лица из члана 1. став 1 (у даљем тексту: Чланови УОСС) одговорни су дисциплински и
материјално за савесно извршавање својих обавеза у складу са законима, као и
нормативним актима УОСС и ОСЈ.
Члан 3
Кривична одговорност, одговорност за привредни преступ и прекршај не искључују
дисциплинску одговорност пред дисциплинским органима предвиђеним овим
правилником, уколико понашање за које се одговара по другим основама има елементе
одговорности у смислу овог правилника. Вођење кривичног поступка или поступка за
привредни преступ против члана УОСС може повући суспензију истог уколико за то има
елемената у смислу овог Правилника.
Члан 4
Одговорност чланова УОСС може се утврђивати само за оне прекршаје који су у време
њиховог извршења овим правилником или другим општим актима УОСС као такви били
утврђени као дисциплински прекршаји.
Члан 5
Члан УОСС који својом кривицом не испуњава своје обавезе или се не придржава одлука
и прописаних мера УОСС, чини дисциплински прекршај у смислу овог правилника.
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Одговорност за дисциплински прекршај постоји без обзира да ли је исти учињен са
умишљајем или из нехата и да ли је учињен чињењем или нечињењем.
Члан 6
Дисцилиплинска мера за учињени прекршај не може се изрећи без претходног саслушања
члана УОСС или његове писмене изјаве. Изузетно се дисциплинска мера може изрећи и
без саслушања, односно писмене изјаве, ако се члан УОСС без оправданог разлога не
одазове уредно упућеном позиву за саслушање односно давање писмене изјаве. Такође се
изузетно у циљу економисања поступком исти може водити и без саслушања, када
дисциплински орган утврди да се ради о лакшем дисциплинском прекршају за који се
може изрећи дисциплинска мера опомена. Разлози за овакво вођење поступка морају се
навести у образложењу Решења о изрицању мере опомене.
Члан 7
Члан УОСС има право на квалификовану одбрану у свим фазама поступка.

II Дисциплински органи

Члан 8
Дисциплински органи УОСС су:
1. Дисциплински судија УОСС
2. Председништво УОСС
3. Скупштина УОСС.
Члан 9
Дисциплинског судију УОСС бира Скупштина УОСС. Дисциплински судија УОСС мора
бити дипломирани правник.

III Надлежност
Члан 10
Надлежни дисциплински судија решава у првом степену по пријави за покретање
дисциплинског поступка на нивоу Основне или Републичке судијске организације.
Дисциплински судија УОСС је надлежан и да коначно решава по захтевима за ванредно
преиспитивање правоснажних одлука донетих од стране дисциплинских органа Основних
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или Републичких судијских организација. Дисциплински судија УОСС непосредно
решава и случајеве који нису предвиђени другим прописима, односно када се не може
утврдити надлежност органа који треба да поступи по неком питању, а решење тог питања
је у интересу УОСС.
Члан 11
Председништво УОСС решава у другом степену по приговорима на одлуке
Дисциплинског судије УОСС и његова је одлука коначна, изузев за меру искључења из
УОСС. Скупштина УОСС решава у трећем степену по приговорима на одлуке о
искључењу из УОСС. Одлуке Скупштине УОСС су коначне.

IV Дисциплинске мере и дисциплински прекршаји

а) Дисциплинске мере
Члан 12
Дисциплинске мере које се могу донети од стране дисциплинских органа су:
1. Опомена;
2. Забрана вршења функције у трајању од 1 до 12 месеци;
3. Забрана вршења функције на одређеном броју утакмица у трајању од 1 до 12 утакмица;
4. Условна казна у трајању од 1 године за све изречене дисциплинске мере;
5. Суспензија,
6. Искључење из УОСС.
Члан 13
Дисциплинска мера опомена може се изрећи за све учињене дисциплинске прекршаје
предвиђене овим правилником уколико дисциплински орган у поступку утврди да је
прекршај остао у покушају или је дело учињено, али нису наступиле штетне последице,
или постоје друге олакшавајуће околности, а по процени органа доношењем ове мере се
постиже сврха кажњавања.
Члан 14
Дисциплинске мере забране вршења функције у трајању од 1 до 12 месеци и/или 1 до 12
утакмица могу се изрећи за све прекршаје утврђене овим Правилником.
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Члан 15
Дисциплинска мера суспензија може се изрећи само за дисциплинске прекршаје за које је
то посебно утврђено овим правилником.
Члан 16
Дисциплинска мера искључења из чланства УОСС може се изрећи само за дисциплинске
прекршаје за које је то посебно утврђено овим правилником.

б) Дисциплински прекршаји
Члан 17
Дисциплински прекршаји представљају таква понашања чланова УОСС који с обзиром на
њихове последице, утичу на остваривање интереса УОСС.
Члан 18
Члан УОСС који се неспортски понаша као и кад таквим понашањем учини увреду или
клевету према другом члану УОСС, другом одбојкашком субјекту или гледаоцима, или
изазове неред или тучу или у томе учествује, казниће се забраном вршења сваке функције
у трајању од 1 - 12 месеци и/или 1-ом до 12 утакмица.
Члан 19
Члан УОСС који даје лажне податке, фалсификује неку од службених исправа или неки
докуменат, казниће се забраном вршења функције у трајању до 12 месеци, и/или 1-ом до
12 утакмица.
Члан 20
Члан УОСС који се не придржава Кодекса понашања УОСС и крши га, казниће се
забраном вршења функције у трајању до 12 месеци, и/или 1-ом до 12 утакмица.
Члан 21
Члан УОСС који буде одстрањен из састава репрезентације Србије у којој је званични
члан делегације биће кажњен забраном вршења сваке функције од 3 - 6 месеци, и/или 1-ом
до 12 утакмица.
Члан 22
Члан УОСС који у земљи и иностранству поступа на штету угледа УОСС или ОСЈ,
казниће се забраном вршења функције у земљи и иностранству у времену до 12 месеци.
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Члан 23
Члан УОСС који се не одазове позиву Дисциплинског судије, као сведок или у поступку
пред Дисциплинским судијом лажно сведочи или на други начин отежава вођење
поступка или утврђивање истине, казниће се забраном сваког вршења функције у времену
од 1 - 3 месеца, и/или 1-ом до 12 утакмица.
Члан 24
Члан УОСС који не измири своје финансијске обавезе према УОСС у остављеном року,
биће аутоматски суспендован до измирења тих обавеза и казниће се забраном сваког
вршења функције у времену од 1 - 3 месеца, и/или 1-ом до 12 утакмица.
Члан 25
Члан УОСС који у одређено време не дође да обави дужност на утакмици за коју је
делегиран, а то не оправда, казниће се забраном вршења функције од 1 -6 месеци или 2-6
утакмица. Члан УОСС који не обави дужност за коју је делегиран, а то не оправда,
казниће се забраном вршења функције од 3-12 месеци или 4-12 утакмица. Члан УОСС који
у одређено време не поднесе извештај са утакмице, казниће се забраном вршења дужности
од 1-3 месеца или 4-8 утакмица. Члан УОСС који поднесе нетачан извештај са утакмице
казниће се забраном вршења дужности од 1-12 месеци или 3-12 утакмица.
Члан 26
Искључењем из чланства УОСС казниће се члан који: - делује на разбијању УОСС, делује на криминалан начин у спорту, - је осуђен правоснажном пресудом суда због
криминалне радње на казну затвора у трајању дужем од 6 месеци, - не измирује
финансијске обавезе према УОСС. V Дисциплински поступак
Члан 27
Дисциплински поступак покреће се пријавом Дисциплинском судији од стране Органа
УОСС или ОСЈ или члана УОСС.
Члан 28
Пријава за покретање поступка садржи:
- назив органа којем се пријава упућује;
- име и презиме појединца против кога се покреће поступак, и основне податке о њему;
- време, место, начин извршења и опис дисциплинског прекршаја који је учињен, односно
материјалне штете која је учињена;
- доказе, и
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- датум, име и презиме и потпис подносиоца пријаве за покретање поступка.
Пријава се подноси Дисциплинском судији преко Председништва УОСС или Основне или
Републичке судијске организације.
Члан 29
Пријаву Дисциплински судија одмах по пријему доставља члану УОСС на кога се иста
односи. Од пријема пријаве до дана одржавања расправе пред Дисциплинским судијом
мора протећи најмање 8 дана, да би члан УОСС против кога је поднета пријава
благовремено припремио своју одбрану. Дисциплински судија може и без одржавања
расправе донети одлуку о казни у случају предвиђеном у члану 6. став 3. овог правилника,
односно када постоје изјаве свих одговорних лица или ако постоји несумљиво признање
одговорности за прекршај.
Члан 30
Поступак пред дисциплинским органом је јаван. Право на одбрану члану УОСС се не
може ускратити.
Члан 31
Дисциплински судија УОСС на расправи утврђује чињенићно стање од значаја за
одлучивање о дисциплинској одговорности и о дисциплинској мери коју треба да изрекне.
На расправу се позивају: члан УОСС против кога се води поступак, подносилац пријаве за
покретање дисциплинског поступка, а по потреби сведоци, вештаци и други учесници
поступка чије је присуство на расправи неопходно.
Члан 32
Позив за расправу садржи следеће: - назив дисциплинског органа, односно назив
одбојкашког субјекта који се позива и у ком својству; - дисциплински прекршај који се
ставља на терет; - место одржавања, дан и час почетка расправе; - поуку о праву
окривљеном да узме браниоца; - упозорење да ће се расправа одржати ако окривљени на
расправу не дође, а изостанак унапред не оправда.
Члан 33
Расправом руководи Дисциплински судија, односно Председник Председништва УОСС и
Скупштине УОСС у другом и трећем степену. Уколико се расправа води о неком од
чланова Председништва или Скупштине УОСС он не може учествовати у вођењу ни
одлучивању у расправи.
После отварања расправе утврђује се да ли су сва лица позвана на расправу, уредно
позвана и да ли су се одазвали позиву. Ако члан УОСС против кога је поднета пријава
није дошао на расправу, а нема доказа да је уредно позван, расправа се одлаже. Одсуство
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подносиоца пријаве за покретање дисциплинског поступка није сметња одржавању
расправе. Расправа се може одржати и у одсуству члана УОСС против кога се води
поступак, уколико је исти уредно позван, а није оправдао свој изостанак.
Члан 34
Када се утврди да су испуњени услови за одржавање расправе чита се пријава за
покретање поступка, саслушава се члан УОСС из пријаве, изводе се докази и врше се све
друге потребне радње за утврђивање чињеничног стања.
Члан 35
У току расправе води се записник у који се уносе сви подаци од значаја за доношење
одлуке.
Члан 36
По спроведеном поступку дисциплински орган члана УОСС својом одлуком проглашава
кривим и одговорним за учињени дисциплински прекршај и изриче му одговарајућу
дисциплинску меру или обуставља поступак против истог. Приликом одлучивања
дисциплински орган није везан квалификацијом из пријаве за покретање дисциплинског
поступка.
Члан 37
Када расправу спроводи Председништво или Скупштина, води се записник о току
расправе и записник о већању и гласању.
Члан 38
Одлука се доставља одговорном члану УОСС, подносиоцу пријаве за покретање
дисциплинског поступка и УОСС, у року од 8 дана од дана доношења.
Члан 39
Против одлуке Дисциплинског судије УОСС може се поднети приговор другостепеном
органу у року од 8 дана од дана пријема Одлуке. Одлука донета по приговору је коначна.
Приговор задржава извршење дисциплинске мере. Ако на одлуку првостепеног органа
приговор поднесе само одговорни члан УОСС , другостепени орган му не може изрећи
тежу меру од оне која му је изречена у првостепеном поступку.
Члан 40
Дисциплински орган обуставља поступак и доноси ослобађајућу одлуку у следећим
случајевима:
- ако радња која се окривљеном ставља на терет не представља дисциплински прекршај;
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- ако постоје околности које искључују одговорност члана УОСС;
- ако се не докаже да је члан УОСС учинио дисциплински прекршај.
Члан 41
По приговору се може донети једна од следећих одлука:
- одбацити приговор, као неблаговремен или поднет од неовлашћеног лица;
- одбити приговор, као неоснован и потврдити првостепена одлука;
- усвојити приговор, укинути одлука и обуставити дисциплински поступак;
- преиначити одлука и окривљеном изрећи друга мера;
- укинути одлука и предмет вратити првостепеном органу на поновни поступак и
одлучивање.
Члан 42
Председништво УОСС је дужно, да у року од 30 дана од дана пријема приговора на
одлуку Дисциплинског судије донесе одлуку по приговору.

VI Суспензија
Члан 43
Суспензија може бити на основу одлуке дисциплинског судије или аутоматска. Члан
УОСС, може бити привремено суспендован одлуком Дисциплинског судије и то најдуже
до окончања поступка, али не дуже од 30 дана. Аутоматска суспензија наступа када је
члан УОСС у притвору или затвору и траје све док Дисциплински судија не изрекне
одговарајућу дисциплинску меру, а најдуже месец дана. За аутоматску суспензију
Дисциплински судија није дужан да доноси посебно решење о суспензији.
Члан 44
За време трајања суспензије члан УОСС не сме вршити било које функције у оквиру
надлежности УОСС.
Члан 45
Решење о суспензији Дисциплински судија доставља одбојкашком субјекту у року од 3
дана од пријема пријаве. Поступак у предметима у којима је изречена суспензија мора се
одмах отпочети уз поштовање рокова за припрему одбране и рочиште се мора заказати у
року од 8 дана. О изреченој суспензији члана УОСС извештавају се у року од 3 дана
надлежни органи и организације чији је он члан.
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Члан 46
Суспензија престаје доношењем одлуке од стране Дисциплинског судије. На одлуку
Дисциплинског судије УОСС о суспензији, члан УОСС коме је суспензија изречена има
право приговора Дисциплинском судији у року од 7 дана. По добијеном приговору
дисциплински судија преиспитује своју одлуку и одмах, а најкасније у року од три дана, о
томе извештава подносиоца приговора писменом одлуком. Уколико одбојкашком субјекту
од стране Дисциплинског судије УОСС буде изречена временска казна, у исту се
урачунава време проведено под суспензијом.

VII Извршење изречених мера
Члан 47
Изречене дисциплинске мере се извршавају након што је одлука постала коначна.
Члан 48
У случају да члан УОСС не изврши изречену меру иста се извршава тако што
Председништво УОСС до извршења изречене мере суспендује одговорног субјекта из
свих такмичења и рада у органима УОСС.

VIII Понављање дисциплинског поступка
Члан 49
Окончан дисциплински поступак може се поновити:
1. ако окривљеном одбојкашком субјекту незаконитим поступком, а нарочито
пропуштањем достављања није омогућено да достави одбрану или да учествује на
рочишту;
2. ако се одлука Дисциплинског органа заснива на лажном исказу сведока или вештака;
3. ако се одлука Дисциплинског органа заснива на фалсификованој исправи;
4. ако се сазна за нове чињенице и доказе на основу којих би одлука дисциплинског органа
била другачија, а које су постојале у време изрицања мере, и
5. ако је приликом доношења одлуке у поступку учествовало лице које је морало да буде
изузето.
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Члан 50
Предлог за понављање поступка може поднети члан УОСС коме је изречена
дисциплинска мера и подносилац пријаве за покретање поступка. Предлог за понављање
поступка подноси се у року од 30 дана од дана сазнања за постојање разлога за понављање
поступка, а најкасније у року од годину дана од дана правоснажности одлуке донете у
дисциплинском поступку.
Члан 51
Захтев за понављање поступка подноси се првостепеном дисциплинском органу , осим ако
се понављање тражи искључиво из разлога који се односе на другостепени поступак.
Уколико се дозволи понављање поступка, одлука донета у ранијем поступку се укида и
наставља се као после подношења пријаве за покретање дисциплинског поступка.

IX Ванредно преиспитивање правоснажне одлуке
Члан 52
Одбојкашки субјект који је оглашен одговорним одлуком дисциплинских органа Основне
или Републичке судијске организације, може против правоснажне одлуке тих органа
уложити захтев за ванредно преиспитивање те одлуке Дисциплинском судији УОСС.
Члан 53
Дисциплински судија УОСС ће такав захтев прихватити само у случајевима који су
предвиђени чланом 49. овог правилника као разлози за понављење поступка.
Члан 54
Дисциплински судија УОСС приликом решавања по захтеву за ванредно преиспитивање
правоснажне одлуке може предузимати, све правне радње које су по његовој оцени
потребне ради утврђивања чињеничног стања.
Члан 55
Дисциплински судија ОСС може донети једну од следећих одлука:
1. одбити захтев као неоснован;
2. поништити одлуку и предмет вратити непосредно нижем органу на поновни поступак;
3. поништити одлуку непосредно нижег органа и сам донети одлуку.
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Члан 56
Против одлуке Дисциплинског судије УОСС по захтеву за ванредно преиспитивање
правоснажне одлуке, није дозвољен приговор, већ је она коначна у оквиру УОСС.

X Ванредно ублажавање казне
Члан 57
Изузетно, када постоје несумњиви докази да је одлука Дисциплинског судије или другог
дисциплинског органа са кажњавањем постигла своју сврху, Председништво УОСС може
донети одлуку о ублажавању или ослобађању од даљег извршења казне.

XI Застарелост у дисциплинском поступку
Члан 58
Дисциплински поступак се не може покренути по истеку рока од три месеца од дана
сазнања за учињени дисциплински прекршај и за учиниоца, односно у року од шест
месеци од дана када је прекршај учињен.

XII Начин вођења евиденције изречених мера

Члан 59
Евиденцију изречених мера од стране дисциплинских органа води УОСС у посебном
уписнику ”Књига евиденције изречених дисциплинских мера”. Евиденција садржи: редни
број, име и презиме лица коме је мера изречена, врста изречене дисциплинске мере, датум
када је одлука о мери донета, датум када је одлука постала коначна, назив дисциплинског
органа који је меру изрекао, односно, датум и број одлуке другостепеног органа, датум
коначности другостепене одлуке и примедбе.
Члан 60
УОСС уноси податке у књигу евиденције одмах по пријему обавештења о донетој мери од
стране дисциплинског органа. Дисциплински орган је дужан да уз обавештење о изреченој
мери достави УОСС и примерак донете одлуке.
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XIII Прелазне и завршне одредбе
Члан 61
Дисциплински правилници Републичких и Основних организација у оквиру УОСС, не
могу бити у супротности са овим правилником.
Члан 62
Овај правилник, ступа на снагу даном његовог усвајања од стране Скупштине УОСС.
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