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На основу поглавља 8 Статута IPSC савеза Србије, УО савеза је на својој седници одржаној 
03.11.2018. године, усвојио  

 

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК  

IPSC савеза Србије 

I. Сврха Дисциплинског правилника 

Члан 1 

Овај правилник утврђује дисциплинске прекршаје, услове за дисциплинску одговорност, 
дисциплинске caнкције и правила чији је циљ да се омогући правично вођење дисциплинског 
поступка према сваком такмичару или члану IPSC савеза Србије (у даљем тексту савеза), тако да 
нико ко није извршио дисциплински прекршај не буде кажњен, а да се учиниоцу прекршаја 
изрекне дисциплинска санкција под условима предвиђеним овим правилником и на основу 
правилно спроведеног поступка. 

Правилник се односи на све чланове IPSC савеза Србије, како клубове, тако и појединачне 
чланове (у даљем тексту чланови). Имајући у виду комплексност и природу спорта, као и да су 
одређени прекршаји санкционисани IPSC Правилником, овај Дисциплински Правилник третира 
све оне прекршаје који могу имати негативне последице и довести IPSC спорт на лош глас. 

II. Учесници дисциплинског поступка 

Члан 2 

Учесници дисциплинског поступка су окривљени и подносилац захтева за покретање поступка, 
као и лице које је на било који начин, чињењем дисциплинског прекршаја, оштећено. 

III. Органи дисциплинског поступка 

Члан 3 

Дисциплински поступак у првом степену води Дисциплинска комисија. 

Дисциплински поступак у другом степену води Управни одбор IPSC савеза Србије (у даљем 
тексту УО).  

Скупштина IPSC савеза бира председника Дисциплинске комисије из редова чланова савеза. 
Изабрани председник, у даљем поступку, предлаже још два члана Дисциплинске комисије, а УО 
савеза, на својој првој седници одлучује о предложеним кандидатима. 

Члан 4 

Дисциплинска комисија се састаје по потреби, уколико је поднета дисциплинска пријава против 
неког од чланова савеза. За правоваљано одлучивање довољно је да на заседању комисије буду 
присутна 2 члана комисије.  
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IV. Начело легалитета 

Члан 5 

Генерално, оптуженом се не може изрећи казна за дело које није предвиђено овим 
Правилником, али имајући у виду комплексност и природу спорта којим се бавимо, 
Дисциплинска комисија и Управни одбор савеза ће сваки такав случај третирати са пуно пажње, 
обзира и непристрасности, а све у интересу заштите свих чланова, спорта практичног 
стрељаштва и IPSC савеза Србије. 

V. Право на одбрану 

Члан 6 

Пре доношења одлуке, окривљеном се мора пружити могућност да се изјасни о чињеницама и 
доказима који га терете и да изнесе све чињенице и доказе који му иду у корист. Окривљени 
има право да се изјасни усмено или писмено, путем дописа Дисциплинској комисији, односно 
УО у другостепеном поступку.  

Окривљени има право да се брани сам или уз стручну помоћ браниоца, којег може узети из 
редова адвоката или било кога другог, којег он сматра адекватним. 

Уколико окривљени одбије могућност да се изјасни о чињеницама и доказима који га терете и 
не изнесе своју одбрану, Дисциплинска комисија ће ту околност ценити по свом слободном 
уверењу. 

VI. Покретање поступка 

Члан 7 

Покретање дисциплинског поступка се мора учинити у року од највише 7 календарских дана, од 
дана учињеног прекршаја. Уколико се то не учини у назначеном року, сматра се да прекршаја 
није било. 

VII. Застарелост 

Члан 8 

Дисциплински поступак се сматра обустављеним и не може се даље водити уколико, у року од 
шест месеци, од дана покретања поступка, није донета коначна одлука. 

VIII. Врсте прекршаја 

Члан 9 

 

1. Прекршаји који штете угледу савеза,  

2. Поступци који су супротни интересима савеза или одлукама органа савеза, 

3. Кршење законских одредби, Статута и осталих аката савеза, 

4. Злоупотреба позиције или функције у савезу, 

5. Чланови који одбију да напусте полигон, а видно су под утицајем алкохола или других 

супстанци. 

Све друге активности које нису описане горе, а по мишљењу осталих чланова или службених 
лица савеза, представљају опасност за опстанак и углед савеза, биће, такође, санкционисане 
овим Правилником. 
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IX. Врсте казни 

Члан 10 

Учиниоцима дисциплинског прекршаја могу се изрећи следеће казне: 

1. Опомена 

2. Јавна опомена 

3. Суспензија¹ 

4. Новчана казна² 

5. Забрана такмичења 

6. Забрана обављања дужности³ 

7. Искључење 

¹Суспензија не може бити дужа од 6 месеци 

²Новчана казна се може изрећи у износу не већем од рсд 10.000. 

³Забрана обављања дужности се првенствено односи на функционере савеза и  

представља трајну забрану са неограниченим роком. 

Првостепени дисциплински поступак 
Члан 11 

Дисциплински поступак се покреће на основу захтева за покретање дисциплинског поступка, 
односно пријаве за учињени прекршај, предатог Дисциплинској комисији.  

Захтев за покретање дисциплинског поступка, односно пријаву за учињени прекршај, може 
поднети било који члан савеза. 

Захтев за покретање дисциплинског поступка, односно пријава за учињени прекршај, подноси 
се у писаној форми, уз кратак опис учињеног прекршаја. У образложењу се наводи име и 
презиме окривљеног, опис прекршаја који му се ставља на терет, докази, време извршења, 
евентуални сведоци, као и други подаци. 

У зависности од тежине прекршаја и примљених доказа, може се изрећи привремена мера 
суспензије до окончања поступка или краће, ако Дисциплинска комисија тако одлучи. УО савеза 
може ову суспензију укинути. 

X. Одбацивање захтева за покретање дисциплинског поступка 

Члан 12 

Дисциплинска комисија, по пријему захтева за покретање дисциплинског поступка, проверава 
да ли су испуњени сви услови за покретање поступка и може да одбаци захтев у следећим 
случајевима: 

1. Ако је наступила застарелост описана у члану 7, 
2. Не постоје валидни докази да је прекршај учињен. 

Уколико дође до одбацивања поступка, Дисциплинска комисија је дужна да о томе писменим 
путем обавести покретача и УО. 
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XI. Достављање захтева за покретање дисциплинског прекршаја 

Члан 13 

У случају да су испуњени сви услови за покретање дисциплинског поступка, Дисциплинска 
комисија доставља захтев за покретање поступка окривљеном на изјашњење. 

Захтев за покретање дисциплинског поступка, као и сва остала акта дисциплинске комисије, 
достављају се лично окривљеном, који потписује пријем, или препорученом поштом на познату 
адресу. Достављање свих писмена може бити извршено и путем имејла, али је неопходно да 
окривљени потврди пријем.  

XII. Начело изјашњавања  

Члан 14 

Дисциплинска комисија доноси одлуку по спроведеном поступку и прибављеним изјавама свих 
учесника у поступку. Уколико су изјаве дате усмено, уносе се у записник поступка онако како су 
речене. 

Окривљени има рок од 7 календарских дана, од дана примитка аката, да се писмено изјасни о 
пријављеном прекршају. Уколико се окривљени не изјасни у том року, односно, не појави се на 
заказаном саслушању, сматраће се да је исти негирао дисциплински прекршај који му се ставља 
на терет. 

XIII. Изузеће 

Члан 15 

Члан дисциплинског комисије који учествује у дисциплинском поступку, изузеће се: 

1. Ако је оштећен прекршајем, 
2. Ако му је окривљени, бранилац окривљеног, подносилац захтева, оштећени или његов 

заступник, брачни друг или сродник по крви, 
3. Ако постоје околности које изазивају сумњу у његову непристрасност 

Изузеће члана Дисциплинске комисије, због постојања неког од разлога за изузеће из става 1 
овог члана, могу тражити окривљени и подносилац пријаве, о чему одлућује председник 
комисије или председник УО. О изузеће председника Дисциплинске комисије одлучује 
председник IPSC савеза Србије. Против ових одлука није дозвољена жалба. 

XIV. Одлуке Дисциплинске комисије 

Члан 16 

Дисциплинска комисија може донети једну од следећих одлука: 

1. Да обустави поступак, 

2. Да окривљеног ослободи дисциплинске одговорности, 

3. Да окривљеног огласи одговорним за учињени прекршај и изрекне једну од  

предвиђених дисциплинских санкција. 
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XV. Обустава поступка 

Члан 17 

Дисциплинска комисија ће донети одлуку о обустави поступка у следећим случајевима: 

1. Ако је наступила застарелост вођења дисциплинског поступка, 

2. Ако у време извршења прекршаја окривљено лице није било члан IPSC савеза Србије 

XVI. Ослобађање од одговорности члана 

Члан 18 

Дисциплинска комисија ће донети одлуку о ослобађању одговорности  
окривљеног у следећим случајевима: 

1. Ако дело због ког је покренут дисциплински поступак није овим правилником  
или другим општим актом IPSC савеза Србије предвиђено као дисциплински прекршај, 

2. Ако утврди да окривљени није учинио прекршај који му се ставља на терет, 
3. Ако постоје околности које искључују дисциплинску одговорности члана 
3. Ако није доказано да је окривљени учинио прекршај за који је против њега поднет захтев 

за покретање дисциплинског поступка 

XVII. Оглашавање члана одговорним 

Члан 19 

Дисциплинска комисија ће донети одлуку којом се окривљени оглашава одговорним, ако 
утврди да је окривљени учинио прекршај који му се ставља на терет и да је одговоран за његово 
извршење. 

1. При изрицању дисциплинске мере за учињени прекршај, Дисциплинска комисија ће 

узети у обзир тежину повреде и последице исте, насталу штету, као и све олакшавајуће 

и отежавајуће околности утврђене у дисциплинском поступку. 

XVIII. Форма одлука Дисциплинске комисије 

Члан 20 

Дисциплинска комисија доноси одлуке у облику решења , закључка и опомене. 

Члан 21 

Одлука Дисциплинске комисије садржи следеће елементе: 

1. Назив и састав органа који доноси одлуку, као и датум доношења одлуке, 

2. Име и презиме окривљеног против кога је покренут дисциплински поступак, 

3. Опис прекршаја, 

4. Одлуку о одговорности окривљеног или о обустави поступка, 

5. Одлуку о дисциплинској мери, 

6. Образложење одлуке, 

7. Поуку о правном леку. 

Одлука Дисциплинске комисије се израђује у писаном облику и доставља у довољном броју 
примерака за све учеснике у поступку. 
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ДРУГОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК 
XIX. Жалба 

Члан 22 

Против одлуке Дисциплинске комисије, може се поднети жалба у року од 5 дана од дана 
пријема писменог отправка одлуке, о којој одлучује УО IPSC, као орган који доноси одлуку у 
другом степену, а чија одлука је коначна. 
Жалбу може поднети подносилац захтева за покретање дисциплинског поступка, окривљени, 
лично или путем свог браниоца. 
Жалба задржава извршење одлуке. 
Ако је жалбу поднео само окривљени, лично или путем пуномоћника, одлука у првом степену 
не може се изменити на његову штету. 

XX. Садржина жалбе 

Члан 23 

Жалба треба да садржи: 

1. Основ за побијање решења, 

2. Образложење жалбе, 

3. Предлог да се побијано решење потпуно или делимично укине или преиначи, 

4. Потпис лица које изјављује жалбу. 

Ако жалба не садржи све податке из става 1. овог члана, Дисциплинска комисија ће жалбу 

одбацити. 

XXI. Жалбени разлози 

Члан 24 

Одлука Дисциплинске комисије се може побијати: 

1. Због повреде одредаба овог Правилника, 

2. Због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања, 

3. Због одлуке о дисциплинској санкцији. 

Члан 25 

Жалба се подноси непосредно Дисциплинској комисији, која је дужна да у року од 5 дана од 
дана пријема благовремене, уредне и дозвољене жалбе, списе предмета достави УО IPSC. 
Дисциплинска комисија прво испитује да ли је жалба поднета у року, да ли је изјављена од 
стране овлашћене особе, и да ли садржи све податке из члана 22 Правилника. Благовременост 
жалбе утврђује се од дана предаје жалбе Дисциплинској комисији. Неблаговремену жалбу, 
жалбу изјављену од стране неовлашћене особе и жалбу која не садржи све податке из члана 23. 
Правилника, Дисциплинска комисија одбациће закључком, против којег се може изјавити жалба 
УО IPSC у року од 5 дана од пријема писменог отправка решења. 

XXII. Разматрање жалбе 

Члан 26 

УО IPSC жалбу разматра на затвореној седници на коју се не позивају учесници у поступку, осим, 
ако Извршни одбор процени да је то неопходно. Приликом разматрања жалбе УО IPSC нарочито 
цени да ли је у првостепеном поступку потпуно и правилно утврђено чињенично стање, да ли је 
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изречена одговарајућа дисциплинска санкција и да ли је приликом доношења првостепене 
одлуке правилно примењен материјални дисциплински правилник. 

XXIII. Одлуке Извршног одбора по жалби 

Члан 27 

Одлучујући по жалби, УО може донети следеће одлуке: 
1. Одбити жалбу као несновану и потврдити првостепену одлуку, 
2. Усвојити жалбу и укинути првостепену одлуку и предмет вратити на поновни поступак, 

ако утврди да у првостепеном поступку није потпуно и правилно утврђено чињенично 
стање и у вези с тим није правилно примењен одговарајући пропис и дисциплинска мера 
или су учињене битне повреде правила дисциплинског поступка које утичу на 
правилност доношења одлуке, 

3. Усвојити жалбу и преиначити одлуку, ако утврди да је у првостепеном поступку потпуно 
и правилно утврђено чињенично стање, али није правилно изречена одговарајућа 
дисциплинска санкција или нису правилно примењени материјални прописи на основу 
којих је донета одлука. 

Уколико је одлука дисциплинске комисије већ једном укидана од стране УО, УО укидану 
првостепену одлуку више не може укидати већ може донети коначну одлуку. Одлуке УО којима 
се одлучује о жалби, доносе се у облику решења. 
Решење из става 3. овог члана је коначно и против њега није дозвољена жалба. 
Решење из става 3. овог члана садржи увод, изреку и образложење. 

Члан 28 

Одлуке Извршног одбора из члана 27. Правилника, доставља се Дисциплинској комисији, која 
је дужна да у року од 5 дана, исту достави свим учесницима поступка. Уколико је одбијена жалба 
као неоснована и потврђена првостепена одлука или је првостепена одлука преиначена у 
погледу дисциплинске санкције , одлука Извршног одбора је извршна. Одлука Дисциплинске 
комисије је, такође, извршна ако окривљени у жалбеном року не изјави жалбу. 
Извршне одлуке спроводе надлежни органи IPSC у складу са Статутом IPSC савеза Србије 

ПОСЕБНИ ДЕО 
XXIV. Aлкохол, дрога, допинг 

Члан 29 

Такмичарима и члановима је најстроже забрањено конзумирање алкохола и других материја 
које утичу на здравље, разум и способност организма да одговори изазовима спорта којим се 
бавимо. У таквим случајевима окривљени ће бити кажњени једном од дисциплинских казни у 
складу са чл. 9 Дисциплинског правилника IPSC. 

IPSC експлицитно подсећа чланове на најстроже могуће услове којима се забрањује употреба 
или давање било каквих допинг средстава. 

У случају да IPSC сазна да је члан користио дрогу или допинг средства, органи Савеза задржавају 
право да казне члана на одговарајући начин. 

Сваки члан савеза је сагласан да се подвргне свим допинг тестовима који ће бити организовани 
и, такође, сагласан је да се резултати тих тестова поделе са одговарајућим телима која се баве 
допинг питањима. Ово укључује и одбијање члана да се подвргне допинг тесту. 

Члан изричито признаје и сагласан је да кршење ове одредбе представља озбиљно кршење 
дисциплине и да може бити одстрањен из спорта практичног стрељаштва. 
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XXV. Поштовање односа Савеза и медија  

Члан 30 

Чланови IPSC савеза имају обавезу да штите углед савеза и његових чланова, како у свом 
спортском ангажовању, тако и у свом приватном животу. Они ће се уздржавати од давања било 
каквих негативних изјава у вези са савезом и органима савеза. 

Осим тога, чланови IPSC савеза ће се уздржавати од давања изјава, интервјуа и/или коментара 
у медијима (нпр. интернет, телевизија, радио, новине, друштвене мреже као што су Твитер, 
Фејсбук, итд.) које би могле бити у супротности са одлукама Савеза. 

Чланови IPSC ће се уздржавати од давања било каквих расистичких, увредљивих, идеолошких 
и/или политичких изјава и/или радњи током такмичења или било којих других активности које 
се могу повезати са савезом. Свака повреда ове забране сматра се озбиљним кршењем обавеза 
члана. 

ОСТАЛИ ПРЕКРШАЈИ  

Члан 31 

Свако друго понашање члана Савеза које није покривено овим Правилником, а за које постоји 
доказ да је угрожен углед Савеза, казниће се једном од дисциплинских казни у складу са чл. 9 
Дисциплинског правилника IPSC савеза Србије. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 32 

Такмичари и чланови Савеза обавезни су да поштују Дисциплински правилник савеза.  
Савез је обавезан да све такмичаре и чланове Савеза упозна са садржином овог Правилника, и 
то на начин што ће бити дистрибуиран свим клубовима савеза, као и на званичном сајту IPSC 
савеза Србије. 

Члан 33 

Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници УО ИПСЦ савеза Србије. 

  

Београд, 03.11.2018.  Председник УО IPSC савеза Србије 

  

Спасоје Вулевић 
 


