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I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником утврдјују се дисциплинска и материјална одговорност (у даљем
тексту одговорност) такмичара, клубова и њихових представника, тренера, судија,
радника и чланова Боксерског савеза Србије (у даљем тексту субјекта). Овим правилником
се такодје утврдјују врсте прекршаја, дисциплинске мере, поступак и начин извршења тих
мера, поступак по приговору на одлуке о изреченим мерама, извршење мера, начин
накнаде штете, као и друга питања у вези са одговорношћу.

Члан 2.
Лица наведена у Члану 1. одговорни су дисциплински и материјално за не савесно
извршавање својих обавеза у складу са законима, као и општим актима Савеза.
Члан 3.
Непознавање Статута, овог Правилника и осталих општих аката у Савезу, никога
не оправдава и не ослобадја одговорности.

Члан 4.
Уколико је прекршај или преступ нешто што није описано у овом Правилнику,
Дисциплинкса комисија Боксерског савеза Србије задржава право да самостално и по
својој вољи изрече казну у складу са тежином начињеног прекршаја односно преступа.

Члан 5.
Код изрицања казне у обзир се узимају све околности које утичу на висину казне
(отежавајуће или олакшавајуће), тежина прекршаја и његове последице, степен
одговорности починиоца, намера и околности, начин на који је преступ или прекршај
учињен. За прекршај одговара извршилац прекршаја, као и подстрекач и помагач у
вршењу прекршаја.
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Члан 6.
Трошкови дисциплинског поступка иду на адресу субјекта који је начинио
прекршај или преступ. Уколико се субјект ослободи свих оптужби, трошкови иду на
адресу Боксерског савеза Србије. Субјекту ће бити забрањено учешће у свим
активностима у оквиру Боксерског савеза Србије док не изврши уплату на име трошкова
водјења дисциплинског поступка, чак и уколико продје одредјени временски период који
се односи на забрану, односно време суспензије тог лица.

II ДИСЦИПЛИНСКИ ОРГАНИ
Члан 7.
Дисциплински органи Савеза су:

-

Дисциплинска комисија Савеза (Председник и два члана)

-

Тужилац (ову функцију по аутоматизму врши Генерални секретар Савеза)

-

Управни одбор Савеза
Члан 8.

Дисциплинску комисију Савеза бира Управни одбор.

III НАДЛЕЖНОСТ
Члан 9.
Дисциплинска комисија Савеза решава све спорове везане за преступе и прекршаје
који су начињени под окриљем Боксерског савеза Србије.
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IV ДИСЦИПЛИНСКЕ КАЗНЕ И ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ

Члан 10.
Дисциплинске казне које се могу донети од стране дисциплинских органа су:

-

Опомена

-

Новчана казна у износу од 5,000,00 РСД до 100,000,00 РСД

Забрана такмичења (суспензија) у трајању од месец дана до
доживотно (за такмичаре)
Забрана обављања свих функција у боксу (суспензија) у трајању од
месец дана до доживотно (за тренере, службена лица и све остале који су чланови
Боксерског савеза Србије)
Члан 11.

Дисциплински прекршаји и преступи представљају следећа понашања субјеката:
Неспортско понашање пре, за време и након завршетка спортског
такмичења или за време свих активности које организује Савез, према другом субјекту,
гледаоцима или другим званичним лицима исказано упућивањем увреда, псовки, клевета
или упућивање непристојних гестова
-

Изазивање нереда, туча или учешћа у истом од стране субјекта

Давање лажних података или фалсификованих службених и личних
исправа приликом регистрације субјеката
Наступање на јавном такмичењу када је под суспензијом или има
казну забране наступања на јавном такмичењу, као и наступање на јавном такмичењу за
другу екипу без одобрења клуба чији је члан
је члан

Наступање на медјународним такмичењима без одобрења Савеза чији
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-

Наступање за инострани клуб без одобрења Савеза

Неоправдано кашњење на припреме репрезентације или напуштање
припрема без одобрења
такмичењима

Нарушавање угледа Савеза или државе на медјународним

Неодазивање позиву дисциплинског органа, избегавања пријема
истог, недавања тражене изјаве, недостављање доказа
Неизмиривање правоснажних и коначних финансијских казни које је
изрекао дисциплински орган
-

Несавесно обављање функције у Савезу

-

Остваривање против правне имовинске користи на рачун Савеза

V ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК
Члан 12.
Дисциплински поступак се покреће пријавом од стране субјекта. Пријавом се
такодје може покренути и поступак за утврдјивање материјалне одговорности неког
субјекта. Након поднешења пријаве против одредјеног субјекта у Боксерски савез Србије,
Генерални секретар по аутоматизму ову пријаву проследјује Дисциплинској комисији
Боксерског савеза Србије. Субјект који је предмет дисциплинског поступка биће
аутоматски суспендован од обављања било којих функција у оквиру Боксерског савеза
Србије, или такмичења (уколико се ради о такмичару) до окончања дисциплинског
поступка.
Члан 13.
Дисциплинска комисија доноси своја решења о изрицању казне или одбацивању
пријаве на основу доставјених доказа и саслушања свих страна које учествују у
одредјеном спору. Решење о изрицању казне доставља се субјекту против кога је поступак
водјен, клубу чији је члан, канцеларији Боксерског савеза Србије, као и на адресе
Регионалних савеза.
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Члан 14.

Против одлуке Дисциплинске комисије Савеза може се поднети жалба Управном
одбору у року од 8 дана од дана пријема решења. Одлука коју донесе Управни одбор је
коначна. Жалба не задржава извршење дисциплинске мере.

Члан 15.
Управни одбор је у обавези да у року од 30 дана од пријема жалбе на одлуку
Дисциплинске комисије донесе одговарајућу одлуку по истој. Седница Управног одбора
Савеза по овом питању може бити одржана и телефонским путем.

Члан 16.

Суспензија једног или више субјеката може бити и аутоматска (од тренутка када је
преступ или прекршај направљен, нарочито уколико је реч о изгреду на одредјеном
такмичењу). Аутоматску супензију изриче Супервизор такмичења.

Члан 17.

Уколико субјект коме је изречена новчана казна не уплати исту у одредјеном року,
уследиће аутоматска суспензија до тренутка плаћања исте. Суспензија се односи на
обављање свих активности у оквиру Боксерског савеза Србије, односно такмичења
(уколико се ради о такмичару).
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VI МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ

Члан 18.
Субјекти су одговорни за материјалну штету коју направе својим дисциплинским
прекршајем, и дужни су да ту штету надокнаде. Ако штету проузрокује више субјеката,
сваки од њих је одговоран за део штете коју је проузроковао. Ако не може да се утврди
појединачна одговорност и удео, штету надокнадјују субјекти у једнаким деловима.

Члан 19.
Све одредбе које се односе на утврдјивање дисциплинске одговорности и изрицање
казни сходно се примењују и код материјалне одговорности.

VII ИЗВРШЕЊЕ ИЗРЕЧЕНИХ МЕРА

Члан 20.
Изречене дисциплинске мере се извршавају након што је одлука постала коначна.
Новчана казна се извршава тако што се кажњеном субјекту оставља рок од 8 дана од дана
уручења коначне одлуке да на рачун оштећеног субјекта или Савезу плати изречени износ
новчане казне.
VIII ВАНРЕДНО УБЛАЖАВАЊЕ КАЗНЕ

Члан 21.
Изузетно, када постоје несумњиви докази да је одлука Дисциплинске комисије са
кажњавањем постигла своју сврху, Управни одбор Савеза на молбу кажњеног субјекта
може донети одлуку о ублажавању или ослобадјању даљег извршења.
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IX ТРОШКОВИ ПОСТУПКА

Члан 22.

Трошкови дисциплинског поступка иду на адресу субјекта који је начинио
прекршај или преступ. Уколико се субјект ослободи свих оптужби, трошкови иду на
адресу Боксерског савеза Србије. Субјекту ће бити забрањено учешће у свим
активностима у оквиру Боксерског савеза Србије док не изврши уплату на име трошкова
водјења дисциплинског поступка, чак и уколико продје одредјени временски период који
се односи на забрану, односно време суспензије тог лица.

ПРЕДСЕДНИК УО БСС
Драган Игњатовић
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