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На основу члана 51. Статута Савеза Србије за дизање тегова и члана 2. 
Пословника о раду Управног одбора ССДТ на својој седници одржаној 27.12.2012. 
године у Београду доноси 
 

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК 
САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ДИЗАЊЕ ТЕГОВА   

 
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овим Правилником прописују се дисциплинске мере и поступак за изрицање 
дисциплинских мера за чланове спортске организације за дизање тегова, а који 
прекрше одредбе Статута Савеза Србије за дизање тегова (у даљен тексту: 
ССДТ), овог Правилника и других прописа Савеза. 

 
Члан 2. 

Сврха изрицања дисциплинских мера је васпитавање чланова удружених 
организација, поправљање учиниоца прекршаја, опште васпитни утицај на друге. 

 
Члан 3. 

Одредбе овог Правилника примењују се на: 
- све удружене спортске организације из члана 1. овог Правилника, 
- све чланове савеза, такмичаре, спортске стручњаке (тренере), 
- стручњаке у спорту (судије, спортски лекари, менаџери, спортски 

радници), 
 

за дисциплинске прекршаје које учине на такмичењима националног и 
међународног карактера, на припремама и такмичењима државне репрезентације 
на којима учествују или их организује ССДТ. 

 
Члан 4. 

Нико не може бити кажњен пре него што буде саслушан или да писмену изјаву. 
Уколико се извршилац прекршаја не одазове позиву или не да писмену изјаву у 
року од осам (8) дана од дана пријема захтева за давање изјаве, казна се може 
изрећи и на основу расположивих података и материјала о учињеном прекршају. 

 
Члан 5. 

Подстрекач или помагач ће се казнити као да је и сам извршио прекршај. 
 

Члан 6. 
Ако је учињено више прекршаја утврдиће се предходно висина казне за сваки 
прекршај, па ће се изрећи јединствена казна која не може прећи збир појединачно 
изречених казни, нити прећи двоструку висину најтеже казне и општи максимум за 
поједине врсте казни. 
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Члан 7. 

Све изречене казне или предузете мере по одредбама овог Правилника дејствују 
јединствено на све врсте делатности члана спортске организације, тако да 
кажњено или суспендовано лице на може вршити било коју нити било какву 
функцију у спортској организацији, нити наступати на такмичењима у земљи и 
иностранству. 

 
Члан 8. 

Ако извршилац прекршаја у року од три (3) године по издржаној последњој казни 
не учини нови прекршај, сматраће се као да није био кажњаван. 

 
Члан 9. 

Нико не може бити кажњен, нити се поступак може покренути ако је протекло више 
од 6 (шест ) месеци од учињеног прекршаја, изузев прекршаја учињеног на 
међународним такмичењима, недозвољеног награђинања такмичара, врбовања 
такмичара, давања мита стручњацима у спорту, намештање резултата 
(споразумевање о исходу такмичења) као и за прекршаје за које је предвиђена 
доживотна дисквалификација. 
У овим случајевима рок застарелости износи годину дана за подношење пријаве, а 
две године за изрицање казне. 

 
Члан 10. 

Приликом одмеравања казне, извршиоцу прекршаја узеће се у обзир све 
околности које утичу на висину казне (тежина прекршаја, последице, степен 
одговорности, побуде, начин извршења, моралне особине прекршиоца, држање и 
понашање пре и после учињеног прекршаја) 

 
Члан 11. 

НЕПОЗАНАВАЊЕ ПРОПИСА И ПОСТОЈЕЋИХ НОРМАТИВНИХ АКАТА САВЕЗА 
НЕ ОПРАВДАВА. 

 
II  ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

 
Члан 12. 

Због повреде спортске дужности учиниоцима дисциплинских прекршаја могу се 
изрећи следеће дисциплинске мере: 
СПОРТСКИМ СТРУЧЊАЦИМА (тренерима) и СТРУЧЊАЦИМА У СПОРТУ (судије, 
спортски радници и др ) и СПОРТИСТИМА: 

1. Јавна опомена, 
2. Укор, 
3. Забрана наступа на одређеном броју такмичења ( од 1 до 5 наступа ) 

Забрана суђења у одређеном временском периоду ( од 1 до 12 месеци) 
односно забрана вршења функције за одређено врема ( од месец дана до 3 
године), 

4. доживотна дисквалификација из ССДТ. 
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УДРУЖЕНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
1. Јавна опомена, 
2. укор, 
3. новчана казна, 
4. забрана наступа на одређеном броју такмичења у земљи или иностранству, 

од 1 до 5 такмичења, или временска забрана наступа до годину дана. 
5. забрана одржавања такмичења у одређеним спортским салама у времену 

од 1 до 6 месеци, 
6. враћање у нижи степен такмичења. 

 
Члан 13. 

У случају да овим Правилником или другим правилницима који имају казнене 
санкције, нису предвиђене минималне и максималне казне, казне се могу изрицати 
од општег минимума до општег максимума по овом Правилнику. 
Новчане казне утврђује Управни одбор ССДТ за сваку текућу годину посебном 
одлуком. 

 
Члан 14. 

Извршење казне може се одложити под условом да извршилац у року од 6 до 12 
месеци не учини нови прекршај. 
Уколико у времену из става 1. овог члана извршилац прекршаја учини нови 
прекршај, условна казна се може опозвати. 
 

 
III  ПОСЕБНИ ДЕО 

 
ПРЕКРШАЈИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
Члан 15. 

Спортска организација или клуб који неоправдано не наступи на такмичењу 
сталног карактера за које се пријавила и обавезала да ће учествовати, казниће се 
новчаном казном ( све врсте екипног такмичења), 
Спортска организација или клуб који неоправдано одустане од такмичења казниће 
се забраном наступа до једне године у том систему такмичења. 
 

Члан 16. 
Клуб који неоправдано напусти такмичење или одбије да настави такмичење на 
позив судија и представника Савеза, казниће се забраном наступа у трајању до 
шест (6) месеци. 
 

Члан 17. 
Екипа чији су чланови изазвали прекид такмичења казниће се забраном наступа 
до једне године. 

Члан 18. 
Казњени или суспендовани клуб који наступи на јавном такмичењу казниће се 
забраном наступа до једне године. 
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Члан 19. 
Спортска организација или клуб који према ССДТ и његовим органима не 
извршава или занемарује своје дужности и обавезе, казниће се новчаном казном 
до 50% висине обавезе, као и обавезом да исту изврши. 
У тежим случајевима може се изрећи казна забране наступа до шест (6) месеци. 

 
Члан 20. 

Клуб који организује такмичење на коме, због слабе техничке организације, дође 
до нереда, напада на судије и службена лица, или такмичаре, казниће се 
забраном одржавања такмичења у тој сали до једне године или новчаном казном. 
Истом казном казниће се и клуб који без оправданих разлога откаже прихваћену 
организацију такмичења на недељу дана пре заказаног такмичења. 
 

Члан 21. 
Спортска организација или клуб који да неистините податке или их овери, казниће 
се новчаном казном. 
Покушај се такође кажњава. 
 

Члан 22. 
Клуб који не изврши обавезе из пропозиција такмичења казниће се новчаном 
казном. 
 

Члан 23. 
Клуб за који наступи нерегистрован такмичар, неправилно регистрован, 
суспендован или под казном, а руководство тог клуба зна или је могло знати 
чињенице, казниће се забраном наступа до шест (6) месеци или новчаном казном. 
Клуб за који наступи такмичар другог клуба без одобрења, казниће се забраном 
насупа до шест (6) месеци или новчаном казном. 
 

Члан 24. 
Клуб који поступи противно правилима о међународним везама казниће се 
забраном наступа у иностранству до две (2) године или новчаном казном. 
 

Члан 25. 
Клуб чији такмичари, спортски стручњаци или стручњаци у спорту својим држањем 
у иностранству штете угледу наше Земље или угледу ССДТ, казниће се забраном 
наступа у иностранству од једне (1) до три (3) године. 
 

Члан 26. 
Клуб који прекрши девизне и царинске прописе, казниће се новчаном казном. 
 

Члан 27. 
Клубови који се унапред договарају о исходу такмичења (сусрета) казниће се 
забраном наступа до једне године или враћањем у нижи степен такмићења. 

 
Члан 28. 
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Ако удружена организација или клуб спроводе делатност која је у супротности са 
Статутом ССДТ и интересима спорта казниће се забраном наступа до једне 
године, а у тежим случајевима искључењем из ССДТ. 
 
 
 

 
ПРЕКРШАЈИ ПОЈЕДИНАЦА 

 
Члан 29. 

Спортиста који неоправдано не наступи на такмичењу за које је одређен да 
учествује, казниће се забраном наступа до шест (6) месеци. 

 
Члан 30. 

Спортиста који наговори остале спортисте да из било којих разлога напусте 
такмичење или ометају регуларно одржавање такмичења, казниће се забраном 
наступа од три (3)  месеца до две (2) године. 
Уколико то учини спортски стручњак или стручњак у спорту казниће се забраном 
вршења функција од шест (6 ) месеци до две (2) године. 
 

Члан 31. 
Уколико спортиста, спортски стручњак или стручњак у спорту изазове прекид или 
спречи наставак такмичења, казниће се забраном наступа или вршења функција 
до две (2) године. 
Покушај се такође кажњава. 
 

Члан 32. 
Спортиста , спортски стручњак или стручњак у спорту који физички нападне другог 
спортисту, стручњака, службена лица, неког гледаоца пре, за време и после 
такмичења у сали или ван ње али у простору који припада спортском објекту 
казниће се забраном наступа или вршења функције у трајању до две (2) године. 
Уколико се утврди да је нападач нападнутом нанео теже телесне повреде казниће 
се забраном наступа или вршења функције у трајању до три (3) године или 
доживотном дисквалификацијом. 
 

Члан 33. 
Спортиста, спортски стручњак или стручњак у спорту који вређа друге спортисте, 
стручњаке или службена лица, органе Савеза или организацију учлањену у ССДТ, 
или делује супротно Статуту ССДТ и интересима спорта, казниће се забраном 
наступа или вршења функције од најмање једне године или доживотном 
дисквалификацијом. 
 

Члан 34. 
Спортиста који наступи под лажним именом или који приликом регистрације да 
нетачне податке, или наступи пре стицања права насупа,или на било који начин 
доведе у заблуду клуб или руководство такмичења, казниће се забраном наступа 
до две (2) године. 
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Уколико прекршај из става 1. овог члана учини спортски стручњак или стручњак у 
спорту и тиме омогући наступ спортисте, казниће се забраном вршења функције 
до две (2) године. 
 

Члан 35. 
Уколико спортиста наступи за други клуб без одобрења своје спортске 
организације, казниће се забраном наступа до једне године. 
 

Члан 36. 
Спортиста, спортски стручњак или стручњак у спорту који је под суспензијом или 
казном а наступи на такмичењу односно врши функцију на такмичењу, казниће се 
забраном наступа односно вршења функције до две (2 ) године. 
 

Члан 37. 
НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА УПОТРЕБА ЗАБРАЊЕНИХ СРЕДСТАВА СА ЛИСТЕ 
Међународног олимпијског комитета (МОК), Светске антидопинг агенције (WADA), 
Међународне федерације за дизање тегова (IWF) и Антидопинг Агенције 
Републике Србије (АДАС). Спортиста, његов тренер и представник клуба дужни су 
да потпишу изјаву којом гарантују да у процесу тренинга није користио забрањена 
средства. 
Уколико и поред предузетих мера, спортиста који наступи на неком такмичењу и 
буде имао позитиван налаз, биће кажњен према правилима WADA/IWF, забраном 
наступа и новчаном казном. 
Истом казном из предходног става могу се казнити и његов тренер и други 
стручњаци у спорту (лекар, руководилац екипе и др.) 
 

Члан 38. 
Ако регистровани спортиста за неки домаћи клуб насупи у иностранству на неком 
такмичењу или за неку инострану екипу без одобрења ССДТ, казниће се забраном 
наступа до две (2) године. 
 

Члан 39. 
Спортиста, спортски стручњак или стручњак у спорту који приликом боравка у 
иностранству својим неспортским поступцима и држањем наруше углед наше 
земље или Савеза, казниће се забраном наступа односно вршења функције до 
годину дана. 
 

Члан 40. 
Спортиста, спортски стручњак или стручњак у спорту који прекрше царинске и 
девизне прописе у вези са одласком на такмичење у иностранство уз одобрење 
ССДТ, казниће се забраном наступа односно вршења функције до две (2) године. 
 

Члан 41. 
Судија који је одређен да врши неку дужност на такмичењу а не појави се на 
време на мерењу или уопште не дође на такмичење и свој изостанак не оправда 
или не извести благовремено надлежни орган ради одређивања замене казниће 
се забраном суђења до једне године. 
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Истом казном казниће се и судија који без оправданог разлога одбије да суди на 
такмичењу на коме се затекао. 
 

Члан 42. 
Судија који суди такмичење чије је одржавање забрањено или суди такмичење 
клубова који су дисквалификовани од стране надлезних органа, казниће се 
забраном суђења до две године. 
 

Члан 43. 
Судија који суди на такмичењу без прописане униформе казниће се забраном 
суђења до шест (6) месеци. 

Члан 44. 
Судуја који неоправдано прекине такмичење казниће се забраном суђења до једне 
године. 

Члан 45. 
Судија који физички нападне спортисту, спортског стручњака или стручњака у 
спорту, друга службена лица или гледаоца, казниће се забраном суђења до две 
(2) године или доживотном дисквалификацијом. 
 

Члан 46. 
Судија који у одређеном року не поднесе извештај са такмичења или га не 
поднесе у одговарајућој форми и на одговарајућим формуларима, казниће се 
опоменом, укором или забраном суђења до шест(6) месеци. 
До достављања извештаја судија се суспендује. 
 

Члан 47. 
Судија који наплати веће трошкове од прописаних ( путни трошкови, дневнице, 
судијске таксе, рачуни за ноћење и сл.) казниће се забраном суђења до једне 
године. 
Такав судија обавезан је да више наплаћене трошкове врати спортској 
организацији од које је наплату извршио. 
Судија који прими мито казниће се забраном суђења годину дана или доживотном 
дисквалификацијом, зависно од величине мита и значаја такмичења. 
 

Члан 48. 
Судија који је обављао дужност представника Савеза на такмичењу и који не 
поднесе извештај или поднесе нетачан извештај или прећути значајне чињенице у 
вези са такмичењем, казниће се забраном суђења до једне године. 
 

Члан 49. 
Стручњак у спорту који не обави дужност на такмичењу за коју је одређен и то не 
оправда, казниће се забраном вршења функције до једне године. 
 

Члан 50. 
Уколико неки члан спортске организације (клуба) поклоном или неким другим 
обећањима наводи спортисте или спортске стручњаке у спорту да учине оно што 
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је забрањено или да не учине оно што им је дужност, казниће се забраном наступа 
односно вршења функције до две (2) године или доживотном дисклалификацијом. 
 

Члан 51. 
Спортски стручњак или стручњак у спорту који наговори или присили спортисту да 
наступи под казном, суспензијом или без лекарског прегледа, казниће се забраном 
вршења функције до две (2) године 
 

Члан 52. 
Спортски стручњак или стручњак у спорту,  који врше функцију у органима ССДТ 
одговарају за сваку повреду дужности која проистиче из одредаба Статута ССДТ, 
Правила и Правилника ССДТ и важећих прописа. 
 
За повреде дужности чланови органа ССДТ казниће се забраном вршења 
дужности: 

- због избегавања вршења поверене функције, опоменом, укором, или 
смењивањем са функције, 

 
- због немарног или неуредног вршења дужности које је довело до застоја 

у раду или неправилног рада Савеза, смењивањем са функције, 
 

- због злоупотребе службеног положаја или прекорачења службеног 
овлашћења до две (2) године забраном вршења функције или 
смењивањем са функције, 

 
- због поступка који крњи углед Савеза, забраном вршења функције до две 

(2) године или смењивањем са функције. 
 

- Због три неоправдана недоласка на седнице или два неоправдана 
узастопна недоласка на седнице, смењивањем са функције 

 
Члан 53. 

Спортски стручњак или стручњак у спорту који не спроводе одлуке органа Савеза 
казниће се забраном вршења функције до једне године. 
 

Члан 54. 
Уколико спортска организација или појединац учине прекршај који није предвиђен 
овим Правилником казниће се казном за сличан прекршај или по Правилима ИWФ. 
За поновљене случајеве било ког прекршаја, предвиђена казна се удвостручава 
 
 

IV  ПРОЦЕСНЕ ОДРЕДБЕ 
 

ДИСЦИПЛИНСКИ ОРГАНИ 
 

Члан 55. 
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За све прекршаје учињене на такмичењима које организује ССДТ или прекршаје у 
вршењу функција у органима ССДТ надлежни дисциплински орган је Такмичарско 
дисциплинска комисија ССДТ. 
Уколико Такмичарско дисциплинска комисија не покрене поступак након опомене 
од стране Управног одбора Савеза, поступак може водити Управни одбор Савеза, 
а жалба на одлуку се износи Скупштини Савеза. 
За све остале прекршаје учињене у оквирима спортских организација (клубова), 
градских, окружних, регионалних и републичких савеза, надлежне су одговарајуће 
Дисциплинске комисије тих организација односно Савеза. 
 
НАДЛЕЖНОСТ ДИСЦИПЛИНСКОГ ОРГАНА 
 

Члан 56. 
Уколико се истовремено води поступак против извшиоца прекршаја пред више 
дисциплинских органа, предмет се уступа дисциплинском органу шире 
територијалне организације која доноси решење за све прекршаје. 
 

Члан 57 
Сви дисциплински органи су дужни да воде евиденцију о правоснажно изреченим 
казнама. 
 
ПОКРЕТАЊЕ И ТОК ПОСТУПКА 
 

Члан 58. 
Нико не може бити кажњен нити се поступак против било кога може покренути, ако 
пријава није благовремено поднета. 
Рок за подношење пријаве је три (3) месеца од дана сазнања да је прекршај 
учињен 
 

Члан 59. 
Радње у дисциплинском поступку и доношењу одлука врши Такмичарско 
дисциплинска комисија. 
Поједине радње у поступку могу  вршити и од стране дисциплинске комисије 
овлашћени члан као и замољени орган. 
Извршилац прекршаја има право да захтева да о свом трошку буде позван на 
седницу Такмичарско дисциплинске комисије ради саслушања. 
Уколико Такмичарско дисциплинска комисија не покрене поступак након опомене 
од стране Управног одбора Савеза, поступак може водити Управни одбор Савеза, 
а жалба на одлуку се износи Скупштини Савеза. 

 
Члан 60. 

Дисциплински поступак се покреће на основу: 
- Извештаја представника Савеза или судије на такмичењу који у себи 

садржи пријаву за одређени прекршај, 
- Пријаве спортске организације, 
- Писмене пријаве сваког лица које уочи прекршај, 
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- По службеној дужности када Такмичарско дисциплинска комисија на 
било који начин сазна да је прекршај учињен. 

 
Члан 61. 

Такмичарско дисциплинска комисија је дужна да по службеној дужности пази на 
застарелост дисциплинског гоњења и кажњавања. 
 

Члан 62. 
Дисциплински поступак је хитан. 
 

Члан 63. 
Сукоб надлежности дисциплинских комисија решава Дисциплинска комисија 
непосредно шире територијалне организације. 
Пошто Такмичарско дисциплинска комисија покрене поступак, позива извршиоца 
на саслушање или давање изјаве. 
 
 
СУСПЕНЗИЈА 
 

Члан 64. 
Суспензија може бити: 

- аутоматска, 
- на основу одлуке Дисциплинске комисије, 
- на основу одлуке Управног одбора Савеза, 
- на основу одлуке органа надлежног савеза 

 
Члан 65. 

Аутоматска суспензија наступа искључењем спортисте, дисквалификацијом на 
такмичењу, услед повреде антидопинг правила. 
Суспензија траје до месец дана, а може бити продужена уколико предмет није 
могао бити решен. 
Ако Такмичарско дисциплинска комисија установи да аутоматска суспензија није 
оправдана, може је укинути. 

 
Члан 66. 

Такмичарско дисциплинска комисија може донети одлуку о суспензији до 
окончања дисциплинског поступка, што зависи од тежине учињеног прекршаја и 
околности под којима је прекршај извршен. 
 

Члан 67 
Суспензија се урачунава у казну. 
 

Члан 68. 
Суспензија може трајати до окончања дисциплинског поступка, али најдуже до 
шест (6) месеци. 
Ако је од надлежних државних органа покренут кривични поступак због тежих 
преступа, такво лице може бити суспендовано до завршетка тог посупка. 
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ИЗРИЦАЊЕ КАЗНИ 
 

Члан 69. 
Такмичарско дисциплинска комисија ССДТ има три члана. 
Такмичарско дисциплинска комисија ССДТ одлучује у пуном саставу. 
 

Члан 70. 
Свака одлука мора да садржи: 

- увод, 
- диспозитив ( изреку ), 
- образложење, 
- упутство о правном леку. 
 

УВОД садржи назив и састав Дисциплинске комисије, датум и место доношења 
одлуке. 
ДИСПОЗИТИВ ( ИЗРЕКА ) садржи податке о учиниоцу прекршаја, опис и врсту 
прекршаја, навођење члана на основу кога је одлука донета, врсту и висину казне, 
од када казна тече и одлуку о суспензији. 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ садржи основ за покретање поступка, анализу спроведених 
доказа, отежавајуће или олакшавајуће околности. 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ ЛЕКУ  садржи рок у коме се жалба може поднети, коме и 
на који начин се подноси. Даје се упутство само о редовном правном леку. 

 
Члан 71. 

Одлуке Такмичарско дисциплинске комисије достављају се лично, препорученом 
поштом или е-маилом. 
Примерак одлуке о казни поједимца мора се истовремено доставити и спортској 
организацији чији је он члан. 
Уколико Такмичарско дисциплинска комисија нема тачну адресу физичког лица, 
достава се може извршити преко спортске организације ( клуба ) чији је 
прекршилац члан. 
У случају одбијања пријема одлуке, сматра се да је достава уредно извршена. 
 
 
 

ПРАВНИ ЛЕКОВИ 
 
 
РЕДОВНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ ( ЖАЛБЕ) 
 

Члан 72. 
Против одлуке донете у првом степену може се поднети жалба другостепеном 
органу 
У року од осам(8) дана од дана пријема одлуке преко првостепеног органа. 
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Жалба достабљна другостепеном органу у складу са предходним ставом овог 
члана, сматра се благовременом. 
Као време предаје жалбе узима се време када је жалба непосредно предата 
првостепеном органу или када је предата препорученом пошиљком 
 

Члан 73 
Против одлуке о суспензији може се изјавити жалба органу који је суспензију 
донео у року од три (3) дана од дана пријема решења. 
По жалби расправља другостепени орган. 
Жалба не задржава извршење одлуке. 
 

Члан 74. 
Против одлуке о суспензији или одлуке о казни може се жалити: 

- кажњени 
- подносилац пријаве, 
- спортска организација чији је члан кажњен или суспендован. 

 
Члан 75 

Решавајући по жалби, другостепени орган може: 
- жалбу одбацити као неблаговремену или изјављену од неовлашћеног 

лица, 
- жалбу одбацити и потврдити првостепену одлуку, 
- жалбу уважити, првостепену одлуку укинути и предмет вратити 

првостепеном  органу 
на поновно разматрање и одлучивање, 

- жалбу уважити и првостепену одлуку преиначити. 
 

Члан 76. 
Ако је жалба изјављена у корист кажњеног, у даљем току поступка против њега се 
не може изрећи тежа казна. 
 

Члан 77. 
Одлука у другом степену је коначна. 
Против одлуке која је коначна могу се користити ванредни правни лекови. 
 
 
ВАНРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ 
 

Члан 78. 
Ванредни правни лекови су: 

� захтев за заштиту законитости, 
� обнова поступка. 

 
Члан 79.  

Захтев за заштиту законитости покреће председник ССДТ за све прекршаје 
предвиђене овим Правилником, осим за прекршаје везане за такмичења 
територијалних савеза. 
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Члан 80. 

Обнова поступка има места ако: 
- је коначна одлука заснована на лажним доказима, и 
- постоје нове чињенице и нови докази, који  би били од утицаја на одлуку 

а који раније нису били познати. 
 

Члан 81. 
Предлог за обнову поступка могу поднети лица и органи из члана 74. овог 
Правилника. 

 
Члан 82. 

Предлог за обнову поступка подноси се Такмичарско дисциплинској комисији која 
је донела првостепену одлуку. О предлогу одлучује непосредно виши 
дисциплински орган коме првостепени орган доставља предлог са целокупним 
материјалом. 
О предлогу за обнову поступка, када је у питању Такмичарско дисциплинска 
комисија ССДТ у првом степену, одлучује Управни одбор ССДТ. 

 
Члан 83. 

Предлог се може поднети у року од 30 (тридесет) дана од дана сазнања за разлог 
захтева, а најкасније у року од две године од дана коначне одлуке. 

 
Члан 84. 

Надлежни орган може предлог одбацити, одбити, уважити и предмет вратити 
првостепеном органу на поступак и одлуку, или сам повести поступак. 
 
 
 
ВАНРЕДНО УБЛАЖАВАЊЕ КАЗНЕ 
 
 

Члан 85. 
Изузетно када се утврди да је изречена одлука о казни постигла сврху кажњавања, 
Управни одбор ССДТ може донети одлуку о ублажавање казне или одлуку о 
ослобађању од даљег изџавања казне. 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 86. 
Дисциплински поступак започет пре ступања на снагу овог Правилника завршиће 
се у складу са одредбама предходног Правилника уколико је блажи за учиниоца 
прекршаја. 
 

Члан 87. 
Тумачење Правилника врши Управни одбор ССДТ. 
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Члан 88. 
 
Ступањем на снагу овог правилника, престаје да важи Дисциплински правилник 
ССДТ донет на седници Управног одбора ССДТ одржаној 28.02.2009. године у 
Суботици. 
 
 

                      ПРЕДСЕДНИК ССДТ 
                Проф.др Милан В. Михајловић, с.р. 

 
 


