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Број 6/2018; 51/2018*
Датум 12.9. 2018.
На основу члана 51 Закона о спорту(„Сл. гласник РС“, бр. 10/2016), као и члана 38,
став 1, тачка 29 Статута Удружења одбојкашких судија Србије, као и члана 6 б Пословника
о раду Председништва, Председништво УОСС је, на седници одржаној 12.09.2018. године,
усвојило
ПРАВИЛНИК
O ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ
УДРУЖЕЊА ОДБОЈКАШКИХ СУДИЈА СРБИЈЕ
I Основне одредбе
Члан 1
Овим правилником(у даљем тексту: Правилник) утврђују се дисциплинска
одговорност (у даљем тексту: одговорност) чланова Удружења одбојкашких судија Србије
(у даљем тексту: УОСС), 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, 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 Законом о спорту,
другим принудним прописима и нормативним актима УОСС.
Члан 3
Основне и територијалне судијске организације(у даљем тексту: ОСО) својим
нормативним актима могу уређивати питања дисциплинске одговорности за своје
чланове.

*Одлука о изменама и дпунама правилника о дисциплинској и материјалној одговорности УОСС. Ступила на
снагу 01.12.2018. године.
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Одговорност члана УОСС према нормативним актима ОСО не искључује
дисциплинску одговорност по овом Правилнику.
Члан 4
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 5
Одговорност чланова УОСС може се утврђивати само за оне прекршаје који су у
време њиховог учињена овим Правилником или другим општим актима УОСС били
утврђени као дисциплински прекршаји.
Члану УОСС који се огласи кривим за прекршај из овог Правилника, или неког
другог општег акта УОСС, не може се изрећи дисциплинска мера која у време извршења
прекршаја није била предвиђена овим Правилником или другим општим актом УОСС.
Члан 6
Нико не може бити сматран учиниоцем прекршаја пре него што се то утврди
правоснажном одлуком надлежног дисциплинског органа.
Члан 7
Не може се два пута водити дисциплински поступак против члана УОСС за исто
дело.
Члан 8
Забрањена је ретроактивна примена Правилника о дисциплинској одговорности,
осим у случају када ретроактивна примена иде у корист члану УОСС против којег се води
поступак.
Члан 9
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.
*Одлука о изменама и дпунама правилника о дисциплинској и материјалној одговорности УОСС. Ступила на
снагу 01.12.2018. године.
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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 10
Није прекршај ако је дело учињено у нужној одбрани или крајњој нужди.
Нужна је она одбрана која је неопходно потребна да учинилац од свог добра или
добра другог одбије истовремен противправан напад.
Крајња нужда постоји кад је дело учињено ради тога да учинилац отклони од свог
добра или добра другога истовремену нескривљену опасност која се на други начин није
могла отклонити, а при томе учињено зло није веће од зла које је претило.
Учиниоцу који је прекорачио границе нужне одбране може се казна ублажити. Ако
је учинилац прекорачио границе нужне одбране услед јаке раздражености или препасти
изазване нападом може се и ослободити од казне.
Учиниоцу који је сам изазвао опасност, али из нехата или је прекорачио границе
крајње нужде, може се казна ублажити. Ако је учинилац прекорачио границе крајње
нужде под нарочито олакшавајућим околностима може се и ослободити од казне.
Члан 11
Дисциплинска мера за учињени прекршај не може се изрећи без претходног
саслушања члана УОСС или његове писмене изјаве.
Изузетно од става 1 овог члана дисциплинска мера се може изрећи и без
саслушања, односно писмене изјаве, ако се члан УОСС два пута узастопно, без оправданог
разлога, не одазове уредно упућеном позиву за саслушање односно давање писмене
изјаве.
Изузетно од става 1 и 2 овог члана, у циљу економисања поступка, поступак се
може водити и без саслушања члана УОСС, 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 12
*Одлука о изменама и дпунама правилника о дисциплинској и материјалној одговорности УОСС. Ступила на
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Члан УОСС има право на квалификовану одбрану у свим фазама поступка.
Дисциплински орган пред којим се води поступак се, по службеној дужности, стара
о томе да се члану УОСС против којег се води поступак у сваком тренутку обезбеди право
из става 1 овог члана.
Члан 13
Овај Правилник се примењује без обзира да ли је прекршај учињен на територији
Републике Србије или ван ње.
Члан 14
Непознавање овог Правилника и других нормативних аката којима се уређује
дисциплинска и материјална одговорност чланова УОСС не искључује одговорност.
Члан 15
Постојање неотклоњиве стварне и правне заблуде искључују постојање прекршаја.
Стварна заблуда је неотклоњива ако учинилац није био дужан и није могао да
избегне заблуду у погледу неке стварне околности која представља обележје прекршаја
или у погледу неке стварне околности која би, да је уистину постојала, чинила дело
дозвољеним.
Правна заблуда је неотклоњива ако учинилац није био дужан и није могао да зна
да његово дело представља прекршај.
Стварна и правна заблуда које су, по својој природи, отклоњиве могу се узети као
олакшавајућа околност приликом одмеравања казне.
Члан 16
Учињени прекршаји застаревају у року од 18 месеци од учињеног прекршаја.
Застарелост се прекида сваком процесном радњом која се предузима ради
откривања прекршаја или ради откривања и гоњења учиниоца због учињеног прекршаја.
Застарелост се прекида и кад учинилац у време док тече рок застарелости учини
исто тако тежак или тежи прекршај.
Сваким прекидом застарелост почиње поново да тече
Члан 17
Правоснажне одлуке се уписују у трајну евиденцију коју води Дисциплински судија
УОСС.
*Одлука о изменама и дпунама правилника о дисциплинској и материјалној одговорности УОСС. Ступила на
снагу 01.12.2018. године.

УДРУЖЕЊЕ ОДБОЈКАШКИХ
СУДИЈА СРБИЈЕ
Теразије 35/II, 11000 Београд
Тел./Факс: (011) 3231.357; 3232.985
МБ:17177427; ПИБ: 100122136; Рачун 265-1630310006317-79 Рајфајзен банка АД

II Дисциплински органи
Члан 18
Дисциплински органи УОСС су:
1. Дисциплински судија УОСС,
2. Председништво УОСС,
3. Скупштина УОСС.
Дисциплинског

судију

УОСС

Члан 19
именује Председништво

УОСС,

на

предлог

председника УОСС.
Дисциплински судија УОСС мора бити дипломирани правник.
Изузетно од става 2 овог члана, уколико УОСС нема у свом чланству ни једног
дипломираног правника, Дисциплински судија УОСС може бити и студент права или друго
лице, члан УОСС, високе етичности, личних и моралних вредности.
III Надлежност
А. Дисциплински судија
Члан 20
Дисциплински судија УОСС решава у првом степену по пријави за покретање
дисциплинског поступка на нивоу УОСС.
Дисциплински судија УОСС може, на захтев Председништва УОСС, а када оцени да
је захтев основан, донети наредбу којом наређује надлежном дисциплинском органу ОСО
да покрене дисциплински поступак против члана УОСС на којег се односи захтев
Председништва УОСС.
Уколико надлежни дисциплински орган ОСО не поступи по наредби
Дисциплинског судије УОСС из става 2 овог члана, Дисциплински судија УОСС самостално
иницира и води првостепени дисциплински поступак против лица на које се односи захтев
Председништва УОСС.
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Вођење дисциплинског поступка против члана УОСС на нивоу ОСО не искључује
надлежност Дисциплинског судије УОСС за вођење дисциплинског поступка по овом
Правилнику.
Дисциплински судија УОСС неће покренути поступак против члана УОСС који је
дисциплински кажњен од стране дисциплинског органа ОСО, а Дисциплински судија УОСС
сматра да се изреченом казном од стране дисциплинског органа ОСО постиже сврха
кажњавања.
Члан 21
Дисциплински судија УОСС је надлежан и да коначно решава по захтевима за
ванредно преиспитивање правоснажних одлука донетих од стране дисциплинских органа
ОСО.
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.
Б. Председништво УОСС
Члан 22
Председништво УОСС одлучује у другом степену по приговорима на одлуке
Дисциплинског судије УОСС.
Одлука Председништва УОСС је коначна, изузев када је овим Правилником
предвиђено другачије.
Одлуком Председништва УОСС не може се утврдити строжа казна од оне утврђене
одлуком Дисциплинског судије УОСС.
В. Скупштина УОСС
Члан 23
Скупштина УОСС решава у трећем степену по приговорима на одлуке
Дисциплинског судије УОСС и Председништва УОСС, у случајевима предвиђеним овим
Правилником.
Скупштина одлучује у трећем степену по приговору на одлуку Председништва
УОСС које је донело одлуку у другом степену по приговору на одлуку Дисциплинског
*Одлука о изменама и дпунама правилника о дисциплинској и материјалној одговорности УОСС. Ступила на
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судије УОСС којом се члан УОСС искључује из чланства, или који је првостепени поступак
водио на захтев или иницијативу Председништва УОСС.
Одлуке Скупштине УОСС су коначне.

IV Дисциплинске мере и дисциплински прекршаји
А. Дисциплинске мере
Члан 24
Дисциплинске мере(казне) које могу изрећи дисциплински органи су:
1. Опомена;
2. Новчана казна;
3. Казна забране вршења функције у трајању од 1 до 6 месеци;
4. Казна забране вршења функције на одређеном броју кола у трајању од 1 до 12
кола;
5. Условна казна у трајању од 1 године за све изречене дисциплинске мере;
6. Суспензија;
7. Искључење из УОСС.
Члан 25
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 дисциплинског
органа, доношењем ове мере се постиже сврха кажњавања.
Опомена се не може изрећи за оне прекршаје за које је иначе прописана
суспензија или искључење из УОСС.
Члан 26
Новчане казна може се изрећи за оне дисциплинске прекршаје за које је новчана
казна предвиђена овим Правилником као главна казна.
*Одлука о изменама и дпунама правилника о дисциплинској и материјалној одговорности УОСС. Ступила на
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Новчана казна се може изрећи и као допунска(секундарна) казна за све
дисциплинске прекршаје, осим уколико она није искључена за поједине прекршаје.
Новчана казна може се кретати у распону од 8.000 – 16.000 динара, осим уколико
за поједини дисциплински прекршај није утврђено другачије овим Правилником.
Приликом одмеравања новчане казне дисциплински орган водиће рачуна о
интензитету прекршаја, значају вредности које се штите дисциплинском мером, као и
листи судија/контролора – делегата на којој се налази члан УОСС којем се мера изриче.
Новчане казне плаћају се УОСС, у року који одреди дисциплински орган својом
одлуком.
Члан УОСС којем је за дисциплински прекршај изречена новчана казна не може
вршити функције судије/контролора – делегата док не плати новчану казну, осим уколико
дисциплински орган, из нарочито оправданих разлога, својом одлуком не предвиди
другачије.
Новчана казна, осим у односу на меру опомене, сматра се блажом дисциплинском
мером.
Члан 27
Казна забране вршења функције у трајању од 1 до 6 месеци и казна забране
вршења функције на одређеном броју кола од 1 до 12 кола могу се изрећи за све
дисциплинске прекршаје утврђене овим Правилником као допунска(секундарна) казна,
уколико није одређена као примарна казна.
Члан 28
Дисциплинска мера суспензија може се изрећи само за дисциплинске прекршаје
за које је то посебно утврђено овим Правилником.
Члан 29
Дисциплинска мера искључења из чланства УОСС може се изрећи само за
дисциплинске прекршаје за које је то посебно утврђено овим Правилником.
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Б. Дисциплински прекршаји
Члан 30
Дисциплински прекршаји представљају таква понашања чланова УОСС који,
обзиром на њихове последице, утичу на остваривање интереса УОСС, вређају јавни
морал, углед УОСС и на други начин се негативно одражавају на УОСС и интерес одбојке.
За дисциплински прекршај одговарају учинилац дисциплинског прекршаја,
подстрекач и помагач учињеног прекршаја.
Подстрекачу и помагачу се казна може ублажити.
Члан 31
Члан УОСС који се неспортски понаша 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 до 6 месеци.
Дисциплински поступак због увреде или клевете покреће се на приватну иницијативу
повређеног члана УОСС. Дисциплински поступак због увреде и клевете се не може водити у
одсуству сагласности оштећеног члана УОСС.
За увреду или клевету се може изрећи новчана казна од 10.000 до 20.000 динара.
Новчана казна не може се изрећи за изазивање туче или учествовање у тучи.

Члан 32
Члан УОСС који даје лажне податке, фалсификује неку од службених исправа или
неки други докуменат, казниће се суспензијом и новчаном казном од 20.000 до 50.000
динара.
Члан УОСС који, као члан органа УОСС, има обавезу чувања документације УОСС то
не чини, или документацију не преда на захтев упућен од стране надлежних органа УОСС,
казниће се забраном вршења функције од 4 до 6 месеци или новчаном казном од 20.000
до 50.000 динара.
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Члан УОСС који, као члан органа УОСС, има приступ и увид подацима релевантим
за рад УОСС, па такве податке неовлашћено објави на било који начин, суспензијом и
новчаном казном.
Уколико услед почињена прекршаја из става 3 овог члана настану нарочито тешке
последице, или је у извршењу прекршаја учињена таква безобзирност и испољено такво
понашање које није достојно члана УОСС, учинилац се може искључити из чланства УОСС.
Члан 33
Члан УОСС који се не придржава Кодекса понашања УОСС и крши га, казниће се
забраном вршења функције у трајању од 1 до 12 кола.
Члан УОСС који нарочито грубо прекрши Кодекс понашања УОСС казниће се
суспензијом и новчаном казном.
Члан 34
Члан УОСС који буде одстрањен из састава репрезентације Србије у којој је
званични члан делегације биће кажњен забраном вршења сваке функције од 3 до 6
месеци, или 1 до 12 кола.
Члан 35
Члан УОСС који у земљи и иностранству поступа на штету угледа УОСС, ОСС, ЦЕВ
или ФИВБ казниће се суспензијом у трајању од годину дана и новчаном казном.
Члан 36
Члан УОСС који се не одазове позиву дисциплинског органа пред којим се води
поступак казниће се забраном вршења сваке функције у трајању до 3 месеца и новчаном
казном.
Члан УОСС који, као сведок у поступку пред дисциплинским органом лажно
сведочи или на други начин отежава и омета вођење поступка или утврђивање истине,
казниће се забраном вршења функције у времену од 3 до 6 месеци и новчаном казном.
Члан 37
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 3 до 6 месеца.
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У случају из става 1 овог члана, Дисциплински судија УОСС, на захтев
Председништва УОСС, одмах изриче меру суспензије и истим решењем заказује вођење
поступка, који се спроводи у кратком року.
Суспензија траје до окончања поступка, а најдуже 30 дана.
Поступак се води у првом степену пред Дисциплинским судијом УОСС.
Члан 38
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 до 3 месеца.
Време у којем је члан УОСС дужан да буде у сали одређују се пропозицијама
такмичења које доноси надлежан орган за спровођење такмичења.
Члан УОСС који не обави дужност за коју је делегиран, а то не оправда, казниће се
забраном вршења функције од 3 до 6 месеци.
Члан УОСС, контролор – делегат, који у одређено време не поднесе извештај са
утакмице, казниће се забраном вршења дужности од 1 до 3 месеца.
Члан УОСС, контролор – делегат, који поднесе нетачан извештај са утакмице
казниће се забраном вршења дужности од 1 до 6 месеци.
Члан 38а
Члан УОСС који, супротно одредбама правилника којим се уређује делегирање
судија, не обавести надлежног врховног судију о свом заузећу или спречености за суђење
у року и на начин предвиђеним у правилнику којим се уређује делегирање судија,
казниће се казном забране вршења сваке функције у трајању од 1 до 12 кола.
Поступак за прекршај из става 1 овог члана покреће се по пријави надлежног
врховног судије.
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Члан 39
Члан УОСС који лажно пријави другог члана УОСС Дисциплинском судији УОСС
казниће се суспензијом у трајању од годину дана и новчаном казном од 20.000 – 50.000
динара.
Члан 40
Искључењем из чланства УОСС казниће се члан који:
- делује на разбијању УОСС;
- делује против интереса УОСС;
- делује на криминалан начин у спорту;
- је осуђен правоснажном пресудом суда због кривичног дела на безусловну казну
затвора у трајању дужем од 6 месеци;
- у дужем периоду не измирује финансијске обавезе према УОСС;
- не поштује и не извршава пуноважне одлуке органа УОСС;
- неовлашћено објављује податке и документа УОСС која нису доступна јавности;
- не поступа по правоснажним одлукама дисциплинских органа УОСС.
Не сматра се деловањем на разбијању УОСС и деловањем против интереса УОСС
оно деловање члана УОСС које је усмерено на коришћење легитимног права на
преиспитивање управљање УОСС-ом, захтевање ванредних избора или ванредне
Скупштине УОСС и других права установљених Законом и Статутом.
V Одмеравање казне
Члан 41
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, испољена намера, моралне особине учиниоца и држање после учињеног
прекршаја.
Члан 42
Отежавајуће околности постоје када је прекршај учињен у поврату, када постоје
посебно тешке последице или друге околности због којих је прекршај добио тежи облик последице.
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Учинилац је у поврату ако је раније био кажњаван за истоврсни прекршај.
Нарочито отежавајућа околност је, између осталог, када учинилац злоупотреби
своју функцију или искаже упорност и безобзирност приликом извршења прекршаја.
Члан 43
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:
- ако је за један прекршај утврђена мера искључења из УОСС изриче се само та
мера;
- више изречених казни временске забране вршења функције или забране вршења
функције на одређеном броју кола, обједињују се у једну казну која мора бити мања од
збира изречених казни(стицај);
- више изречених новчаних казни обједињују се у јединствену новчану казну која
мора бити мања од збира тих новчаних казни(стицај).
Члан 44
Признање учиниоца прекршаја да је прекршај учинио и да се каје, може се узети
као олакшавајућа околност.
Као олакшавајуће се могу узети и све друге објективне и субјективне околности
које су имале знатан утицај на стање учиниоца прекршаја у тренутку у којем је прекршај
учинио.
Члан 45
У случају када се изриче казна учиниоцу који већ издржава казну, дисциплински
орган ће казну која се извршава узети као утврђену, одмериће казну за нови прекршај, и
потом изрећи јединствену меру, с тим што се издржани део мере урачунава у јединствену
казне, као део јединствене казне.
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VI Дисциплински поступак
Члан 46
Дисциплински поступак покреће се пријавом Дисциплинском судији УОСС од
стране органа УОСС или било ког члана УОСС.
Дисциплински поступак се може водити и када дисциплински орган ОСО одлуком
препусти вођење поступка Дисциплинском судији УОСС.
Дисциплински судија УОСС може покренути поступак и самоиницијативно, уколико
за то добије сагласност Председништва УОСС у року од 3 дана од дана покретања
поступка.
Уколико Дисциплински судија УОСС не добије сагласност Председништва УОСС
поступак се обуставља.
Члан 47
Пријава за покретање поступка обавезно 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;
- докази;
- датум, име и презиме и потпис подносиоца пријаве за покретање поступка.
Члан 48
Дисциплински судија УОСС пријаву, одмах по пријему, доставља члану УОСС на
кога се иста односи.
Члан 49
Од пријема пријаве до дана одржавања расправе пред Дисциплинским судијом
УОСС мора протећи најмање 8 дана.
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Дисциплински судија може и без одржавања расправе донети одлуку о мери у
случају предвиђеном у члану 11 став 2 и 3 овог Правилника, односно када постоје изјаве
свих одговорних лица или ако постоји несумњиво признање одговорности за прекршај.
Члан 50
Поступак пред дисциплинским органом је јаван.
Право на одбрану члану УОСС се не може ускратити нити ограничити.
Члан 51
Дисциплински судија УОСС на расправи утврђује чињенично стање од значаја за
одлучивање о постојању дисциплинске одговорности и о дисциплинској мери коју треба
да изрекне.
Дисциплински орган у дисциплинском поступку доказе оцењује по слободној
процени.
Члан 52
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.
Позив за расправу обавезно садржи:
- 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 53
Расправом руководи Дисциплински судија УОСС, односно
Председништва УОСС и Скупштине УОСС у другом и трећем степену.

председник

Уколико се расправа води о неком од чланова Председништва или Скупштине
УОСС он не може учествовати у одлучивању.
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После отварања расправе утврђује се да ли су сва лица позвана на расправу
уредно позвана и да ли су се одазвала позиву.
Ако члан УОСС против кога је поднета пријава није дошао на расправу, а нема
доказа да је уредно позван, расправа се одлаже.
Расправа се може одржати и у одсуству члана УОСС против кога се води поступак,
уколико је исти уредно позван, а није оправдао свој изостанак.
Одсуство подносиоца пријаве за покретање дисциплинског поступка није сметња
одржавању расправе.
Члан 54
Када се утврди да су испуњени услови за одржавање расправе гласно се чита
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 55
У току расправе води се записник у који се уносе сви подаци од значаја за
доношење одлуке.
Члан 56
По спроведеном поступку дисциплински орган члана УОСС својом одлуком
проглашава кривим и одговорним за учињени дисциплински прекршај, те му изриче
одговарајућу дисциплинску меру или обуставља поступак против истог.
Приликом одлучивања дисциплински орган није везан квалификацијом из пријаве
за покретање дисциплинског поступка.
Члан 57
Када расправу спроводи Председништво или Скупштина УОСС, води се записник о
току расправе и записник о већању и гласању.
Члан 58
Одлука дисциплинског органа обавезно садржи:
-

назив и састав органа(ако се ради о колективном органу) који је доноси;
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-

време доношења одлуке;
име и презиме, подаци и функција(ако је има) лица против којег се води
поступак;
одлуку о казни или одбачају;
образложење одлуке;
поуку о правном леку.

Одлука се доставља одговорном члану УОСС, подносиоцу пријаве за покретање
дисциплинског поступка и Председништву УОСС у року од 2 дана од дана доношења.
Одлука се објављује на сајту УОСС.
Члан 59
Против одлуке Дисциплинског судије УОСС може се поднети приговор
Председништву УОСС у року од 8 дана од дана пријема одлуке.
Приговор може поднети подносилац пријаве и члан УОСС против којег се води
поступак.
Одлука донета по приговору је коначна, осим када је овим Правилником утврђена
надлежност Скупштине УОСС да одлучује у трећем степену.
Приговор задржава извршење дисциплинске мере.
Члан 60
Дисциплински орган обуставља поступак и доноси ослобађајућу одлуку у
следећим случајевима:
- ако радња која се окривљеном ставља на терет не представља дисциплински
прекршај по овом Правилнику или другом нормативном акту УОСС,
- ако постоје околности које искључују одговорност члана УОСС;
- ако оштећени члан УОСС, у случају увреде или клевете, затражи обустављање
поступка.
- ако се не докаже, ван сваке сумње, да је члан УОСС учинио дисциплински
прекршај за који се терети.
Члан 61
Приговор мора бити допуштен и основан.
Приговор се сматра недопуштеним уколико није поднет од стране овлашћеног
лица или уколико је поднет ненадлежном дисциплинском органу.
*Одлука о изменама и дпунама правилника о дисциплинској и материјалној одговорности УОСС. Ступила на
снагу 01.12.2018. године.

УДРУЖЕЊЕ ОДБОЈКАШКИХ
СУДИЈА СРБИЈЕ
Теразије 35/II, 11000 Београд
Тел./Факс: (011) 3231.357; 3232.985
МБ:17177427; ПИБ: 100122136; Рачун 265-1630310006317-79 Рајфајзен банка АД

Приговор је основан уколико постоји разлог за његово подношење:
-

првостепени дисциплински орган је погрешно утврдио чињенично стање,
првостепени дисциплински орган је погрешно применио одредбе овог
Правилника или другог нормативног акта којим је утврђен прекршај и казна.
Члан 62

Приговор обавезно садржи:
-

назив органа којем се приговор подноси;
име и презиме, основне податке и функцију(ако је има) лица које подноси
приговор;
број одлуке и датум доношења одлуке против које се улаже приговор;
назив органа који је донео одлуку против које се улаже приговор;
разлог подношења приговора са образложењем.

Члан 63
По приговору се може донети једна од следећих одлука:
-

одбацивање приговора, као неблаговремен или недопуштен;
одбацивање приговора, као неоснованог и потврђивање првостепене одлуке;
усвајање приговора, укидање одлуке и обустављање дисциплинског поступка;
делимично усвајање приговора, преиначити одлуку и окривљеном изрећи
другу меру;
усвојити приговор, укинути одлуку и предмет вратити првостепеном органу на
поновни поступак и одлучивање.

Члан 64
Председништво УОСС је дужно да у року од 10 дана од дана пријема приговора на
одлуку Дисциплинског судије УОСС донесе одлуку по приговору.
Скупштина УОСС је дужна да у року од 7 дана од дана пријема приговора на одлуку
Председништва УОСС донесе одлуку по приговору.
Председништво и Скупштина УОСС расправљају и одлучују по приговору без
присуства јавности и члана УОСС против који је приговор поднео, као и без подносиоца
пријаве.
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VII Суспензија
Члан 65
Суспензија може наступити на основу одлуке Дисциплинског судије УОСС или
аутоматски.
Члан УОСС може, када је то нарочито оправдано околностима дела за које се
терети, бити привремено суспендован одлуком Дисциплинског судије УОСС и то најдуже
до окончања првостепеног дисциплинског поступка, али не дуже од 30 дана.
Члан УОСС може, одлуком Дисциплинског судије УОСС, бити суспендован до
годину дана када се суспензија изриче као дисциплинска мера за учињени дисциплински
прекршај, ако је овим Правилником предвиђена могућност изрицања суспензије као
казне за прекршај за који се члан УОСС терети.
Аутоматска суспензија наступа када је члан УОСС у притвору или затвору, или када
није измирио финансијске обавезе према УОСС и траје све док Дисциплински судија не
изрекне одговарајућу дисциплинску меру, по окончању дисциплинског поступка.
Дисциплински судија УОСС доноси, на захтев Председништва УОСС, декларативну
одлуку о суспензији члана УОСС у случајевима из става 4 овог члана.

Члан 66
За време трајања суспензије члан УОСС не сме вршити било коју функцију у оквиру
надлежности и функционисања УОСС.
Члан 67
Решење о суспензији Дисциплински судија УОСС доставља члану УОСС у року од 3
дана од дана пријема пријаве.
Поступак у предметима у којима је изречена привремена суспензија, за потребе
вођења поступка, мора се одмах отпочети уз поштовање рокова за припрему одбране и
расправа мора отпочети најкасније 10 дана од дана изрицања суспензије.
О изреченој суспензији члана УОСС извештавају се, без одлагања, надлежни
органи и организације чији је он члан.
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Члан 68
Суспензија престаје доношењем одлуке од стране Дисциплинског судије УОСС,
осим када се ради о суспензији члана УОСС као казни за учињен прекршај.
На одлуку Дисциплинског судије УОСС о суспензији, члан УОСС коме је суспензија
изречена има право приговора Дисциплинском судији УОСС у року од 7 дана, осим
уколико се ради о суспензији као казни за учињен прекршај.
По добијеном приговору Дисциплински судија УОСС преиспитује своју одлуку и
одмах, а најкасније у року од 24 часа, доноси одлуку по приговору и о њој обавештава
члана УОСС који је поднео приговор, као и подносиоца пријаве и Председништво УОСС.
Члан 69
Уколико члану УОСС од стране Дисциплинског судије УОСС буде изречена
временска казна, у исту се урачунава време проведено под суспензијом.

VIII Извршење изречених мера
Члан 70
Изречене дисциплинске мере се извршавају након што је одлука постала коначна.
Одлука је постала коначна онда када је постала правноснажна. Одлука је
правноснажна онда када на одлуку није могуће уложити приговор.
Члан 71
У случају да члан УОСС не изврши изречену казну Председништво УОСС до
извршења изречене мере суспендује одговорног члана УОСС из свих такмичења и рада у
органима УОСС.
Уколико одговорни члан УОСС настави да одбија извршење казне, по пријави
Председништва УОСС, може бити искључен из чланства УОСС.
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У случају из става 2 овог члана пријава се подноси Дисциплинском судији УОСС, а
одговорни члан УОСС против којег је пријава поднета има право жалбе на одлуку
Дисциплинског судије УОСС. Приговор се упућује Скупштини УОСС.
IX Понављање дисциплинског поступка
Члан 72
Окончан дисциплински поступак може се, изузетно, поновити:
1. ако окривљеном члану УОСС противправним 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 које би битно утицале на одлуку
дисциплинског органа да су биле познате у време доношења одлуке;
5.

ако је приликом доношења одлуке у поступку учествовало лице које је морало

да буде изузето.

Члан 73
Предлог за понављање поступка може поднети члан УОСС коме је изречена
дисциплинска мера и подносилац пријаве за покретање поступка, као и Председништво
УОСС.
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 две године од дана
правоснажности одлуке донете у дисциплинском поступку.
Члан 74
Захтев за понављање поступка подноси се првостепеном дисциплинском органу,
осим ако се понављање тражи искључиво из разлога који се односе на другостепени
поступак.
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Уколико се дозволи понављање поступка, одлука донета у ранијем поступку се
укида и наставља се као после подношења пријаве за покретање дисциплинског поступка.
X Ванредно преиспитивање правоснажне одлуке
Члан 75
Члан УОСС који је оглашен одговорним одлуком дисциплинских органа ОСО, може
против правоснажне одлуке тих органа уложити захтев за ванредно преиспитивање те
одлуке Дисциплинском судији УОСС.
Члан 76
Дисциплински судија УОСС ће такав захтев прихватити само у случајевима који су
предвиђени чланом 71 овог Правилника као разлози за понављање поступка.
Члан 77
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 78
Дисциплински судија УОСС може донети једну од следећих одлука:
1. одбити захтев као неоснован;
2. поништити одлуку и наложити дисциплинском органу ОСО да поновни поступак;
3. поништити одлуку дисциплинског органа ОСО и сам донети одлуку.
Члан 79
Против одлуке Дисциплинског судије УОСС по захтеву за ванредно преиспитивање
правоснажне одлуке, није дозвољен приговор, већ је она коначна у оквиру УОСС и
обавезујућа је за органе ОСО.

XI Ванредно ублажавање казне
Члан 80
Изузетно, када постоје несумњиви докази да је одлука Дисциплинског судије УОСС,
или другог дисциплинског органа, кажњавањем постигла своју сврху, Председништво
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УОСС може, на предлог председника УОСС, донети одлуку о ублажавању или ослобађању
од даљег извршења казне.
XII Начин вођења евиденције изречених мера
Члан 81
Евиденцију изречених мера од стране дисциплинских органа води Дисциплински
судија УОСС у посебном регистратору на којем се налази наслов: ”Књига евиденције
изречених дисциплинских мера”.
Евиденција садржи: редни број, име и презиме лица коме је казна изречена, врста
изречене дисциплинске казне, датум када је одлука о казни донета, датум када је одлука
постала коначна, назив дисциплинског органа који је казну изрекао, односно, датум и
број одлуке другостепеног органа, датум коначности другостепене одлуке и напомене.
Члан 82
Дисциплински судија 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
Дисциплинском судији УОСС и примерак донете одлуке.

XIII Прелазне и завршне одредбе
Члан 83
Правилници ОСО којима се уређује дисциплинска и материјална одговорности не
могу бити у супротности са овим Правилником.
Правилницима ОСО се може утврдити виши степен одговорности и шири круг
прекршаја и дисциплинских мера од оних који су утврђени овим Правилником.
Члан 84
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања на сајту УОСС.

*Одлука о изменама и дпунама правилника о дисциплинској и материјалној одговорности УОСС. Ступила на
снагу 01.12.2018. године.

УДРУЖЕЊЕ ОДБОЈКАШКИХ
СУДИЈА СРБИЈЕ
Теразије 35/II, 11000 Београд
Тел./Факс: (011) 3231.357; 3232.985
МБ:17177427; ПИБ: 100122136; Рачун 265-1630310006317-79 Рајфајзен банка АД

Ступањем на снагу овог Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности
престаје да важи Правилник о дисциплинској одговорности Удружења одбојкашких
судија Србије усвојеног на седници Скупштине УОСС одржаној 2. октобра 2011. године.

Председник УОСС
У Београду, 12.09. 2018. године
Владимир Симоновић

*Одлука о изменама и дпунама правилника о дисциплинској и материјалној одговорности УОСС. Ступила на
снагу 01.12.2018. године.

