
На основу члана 37. ст.1 тч. 5 Статута Српске асоцијације америчког фудбала, Управни одбор СААФ 
на седници одржаној дана 30.08.2014. донео је  

 
ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК 

СРПСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ АМЕРИЧКОГ ФУДБАЛА 
 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Дисциплинским правилником Српске асоцијације америчког фудбала (у даљем тексту: Правилник) 
утврђују се прекршаји за чланове и организације, одговорност, казне, поступак и органи за њихово 
изрицање. 
 

Члан 2. 

 
Дисциплински прекршaји, у организацији СААФ, су овим правилником утврђене: повреде правила 
понашања, односа, поступака, чињења и нечињења дужних радњи за које се прописују 
дисциплинске казне. 
 

Члан 3. 

 
Никоме не може бити изречена казна за прекршај који, пре него што је учињен, није био одређен 
као дисциплински прекршај и за који није прописана казна. 
 

Члан 4. 

 
Сврха прописивања дисциплинских прекршаја и изрицања дисциплинских казни је спречавање 
учиниоца да чини дисциплинске прекршаје и његово преваспитавање, васпитни утицај на друге, 
да не чине дисциплинске прекршаје и утицај на развијање одговорности и дисциплине чланова 
СААФ и симпатизера. 
 

Члан 5. 

 
Локални савези могу својим актима утврђивати дисциплинску одговорност за чланове и 
организације у оквиру такмичења која су организована на њиховој територији, али њихови акти не 
могу да буду у супротности са овим правилником.  
 

Члан 6. 

 
Одредбе овог правилника примењиваће се на дисциплинске прекршаје учињене у Србији и ван 
територије Србије. 
 

Члан 7. 

 
jДисциплинске казне изречене од стране међународних организација примењиваће се и у Србији, 
уколико је изречена казна за дисциплински прекршај предвиђена правилником. 



Члан 8. 
 
Организација одговара за дисциплинске прекршаје, ако је до њих дошло радњом или 
пропуштањем од стране органа, одговорног лица, организације или другог лица које је по 
функцији било овлашћено да поступа у име организације. 
 

Члан 9. 

 
Одговорност овлашћеног лица не престаје престанком чланства или функције у органу или 
организацији СААФ. 
 

2. ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ 
 

Члан 10. 

 
Дисциплински прекршај може бити извршен чињењем или нечињењем. 
Дисциплински прекршај је извршен нечињењем, ако је учинилац пропустио да изврши радњу коју 
је био дужан да изврши. 
 

Члан 11. 

 
За покушај се кажњава, ако је то посебно назначено у овом правилнику. 
 

3. ВРСТА КАЗНИ 
 

Члан 12. 

 
Учиниоцу прекршаја могу се изрећи следеће казне: 
а) Појединцима: 
1. опомена; 
2. новчана казна; 
3. забрана играња или вршења дужности на одређеном броју утакмица; 
4. забрана играња или вршења дужности на одређено време; 
б) Организацијама: 
1. опомена; 
2. новчана казна; 
3. казна одигравања утакмица без посматрача на домаћем терену; 
4. забрана одигравања утакмица на одређеном подручју; 
5. забрана наступања у земљи или иностранству; 
6. враћање у нижи степен такмичења. 
 

Члан 13. 

 
Опомена се изриче за прекршаје учињене под особито лаким околностима. 
 

Члан 14. 

 
Износ новчане казне за појединце и организације се утврђује у распону: 
1. од 3.000 до 10.000 динара за играча; 



2. до 2.000 до 50.000 динара за клуб. 
 

Члан 15. 

 
Изузетно од одредбе члана 2. овог правилника, за прекршаје из правилника учињене у 
такмичењу, односно у вези такмичења, могу се пропозицијама такмичења утврдити новчане 
казне. 
 

Члан 16. 

 
Учинилац кажњен новчаном казном дужан је да је плати у року од 8 дана, а у противном му 
надлежни орган изриче суспензију. 
Прикупљена средства од новчаних казни, орган који је наплатио, дужан је да уплати у буџет СААФ. 
 

Члан 17. 

 
Казна забране играња или вршења дужности на одређеном броју утакмица, изречена за прекршај 
на јавним утакмицама, подразумева забрану играња или вршења дужности на одређеном броју 
јавних утакмица под окриљем СААФ а најмање једној. 
Казна забране играња или вршења дужности не може бити виша од 8 утакмица. 
 

Члан 18. 

 
Казна забране играња или вршења дужности на одређено време подрзумева забрану играња или 
вршења дужности за одређени период на свим јавним утакмицама.  
Казна забране играња или вршења дужности на одређено време не може бити мања од једног 
месеца, нити већа од 2 године, а изриче се на пуне месеце и године.  
У случају да се казна из става 1 овог члана изриче учиниоцу који издржава раније изречену ову 
врсту казне, може му се изрећи јединствена казна у трајању дужем од 2 године, али највише до 5 
годинa. 
 

Члан 19. 

 
Забрана одигравања утакмица на одређеном подручју и казна одигравања утакмица без 
посматрача на домаћем терену не може бити већа од 6 утакмица нити мање од једне. 
У случају изрицања казне забране играња утакмица на одређеном подручју, удаљеност домаћег 
терена не може бити мања од 50 километара. 
 

Члан 20. 

 
Казна враћања у нижи степен је најтежа дисциплинска казна која подразумева враћање у нижи 
степен такмичења. 
Ако је такмичење у току, кажњени клуб са даном правоснажности одлуке престаје са такмичењем 
и наставља такмичење наредне сезоне у нижем рангу такмичења. 
 

4. ОДМЕРАВАЊЕ КАЗНЕ 
 

Члан 21. 

 



Приликом одмеравања казне узимају се у обзир све околности које утичу да казна буде мања или 
већа, а нарочито: тежина учињеног прекршаја и његове последице, степен одговорности 
учиниоца, побуде из којих је учињен, околности под којима је учињен, моралне особине учиниоца 
и држање после учињеног прекршаја. 
 

Члан 22. 

 
У случају када постоје олакшавајуће околности које указују да би се блажом казном могла постићи 
сврха кажњавања, може се изрећи казна испод границе предвиђене правилником. 
Ублажавање казни из члана 12. под А тачка 2, 3. и 4. и под Б тачка 2. 3, 4, 5 и 6.

 
умањује се највише 

до половине прописаног минимума за одређени прекршај.  
Казне из члана 12. под А тачка 3 и под Б тачка  3, 4, 5 и 6. не могу се ублажавати испод општег 
минимума одређеног одредбама чланова. 17., 19. и 20. овог правилника. 
Олакшавајуће околности постоје увек, када је починилац пре учињеног прекршаја био примереног 
спортског понашања или када је изразио кајање у признању учињеног дисциплинског прекршаја. 
У случају казни изречених играчима млађих категорија може се изрећи блажа казна. 
 

Члан 23. 

 
Отежавајуће околности постоје ако је прекршај учињен у поврату, када постоје особито тешке 
последице или друге околности због којих је прекршај добио тежи облик. 
 

Члан 24. 

 
У случају одмеравања казне за више прекршаја о којима се истовремено одлучује, најпре се 
утврђује казна за сваки прекршај посебно, а затим се доноси одлука о јединственој казни и то 
према следећем: 
1. више казни временске забране играња или вршења дужности или казне забране играња или 
вршења дужности на одређеном броју утакмица, спаја се у једну казну, која не може  прећи 
максималну границу из члана 17., 18. и 20. правилника; 
2. ако је за један прекршај изречена казна временске забране, а за други казна забране играња 
или вршења дужности на одређеном броју утакмица, тада се доноси јединствена временска казна 
забране играња или вршења дужности; 
3. када је уз било коју казну изречена и новчана, тада се изричу обе казне; 
4. ако је изречено више новчаних казни, изриче се јединствена новчана казна, која не сме да буде 
већа од укупног збира изречених казни. 
 

5. ЗАСТАРЕЛОСТ 
 

Члан 25. 

 
Покретање дисциплинског поступка застарева у року од годину дана од извршења прекршаја, 
односно у року од 6 месеци од пријављивања. 
 
 

6. ПОСЕБАН ДЕО 
 

Члан 26. 



 
Ко се неспортски понаша према играчу свог или противничког тима, службеним лицима, 
спортским радницима, функционерима или посматрачима, за време, пре или после утакмице, на 
терену или ван њега, а у вези са америчким фудбалом казниће се опоменом или новчаном 
казном. 
У тежем или поновљеном случају из претходног става казниће се новчаном казном и забраном 
играња односно вршења дужности до три месеца или новчаном казном и забраном играња 
односно вршења дужности до 4 утакмице. 
Клуб чији члан учини прекршај из претходног става казниће се новчаном казном. 
Под неспортским понашањем подразумева се: псовање, непристојни гестови, приговарање, 
пркошење судијским одлукама и одлукама службених лица, јавно коментарисање суђења, као и 
изазивање играча свог или противничког тима, службених лица, спортских радника, функционера 
или посматрача, речима, изјавама, покретима и гестовима, као и све радње које могу шкодити 
угледу америчког фудбала у Србији. 
 

Члан 27. 

 
Играч који је искључен са утакмице биће кажњен забраном играња од најмање једне утакмице. 
За прекршај из претходног става учињен у тежем или поновљеном случају казниће се забраном 
играња од најмање две утакмице. 
Тежим прекршајем у смислу претходног става сматра се искључење због ударања и други тежи 
разлози за искључење.   
 

Члан 28. 

 
Играч који удари или покуша да удари свог или противничког играча казниће се забраном играња 
најмање две утакмице или забраном играња од најмање два месеца, уколико због ударања 
починилац није искључен са утакмице. 
За прекршај из претходног става у тежем или поновљеном случају казниће се забраном играња од 
најмање три утакмице. 
 

Члан 29. 

 
Ко физички нападне судију или друго службено лице, без обзира када и где се то деси а у вези са 
вршењем дужности, казниће се забраном учешћа у свим активностима СААФ у трајању од 
најмање 1 године и новчаном казном. 
За покушај физичког напада на судију или друго службено лице казниће се забраном учешћа у 
свим активностима СААФ у трајању до једне године и новчаном казном. 
У тежем или поновљеном случају из претходног става казниће се забраном учешћа у свим  
активностима СААФ у трајању од најмање три године и новчаном казном. 
За претње судији или другом службеном лицу казниће се забраном учешћа у свим активностима 
СААФ у трајању од најмање два месеца и новчаном казном. 
 

Члан 30. 

 
Играч који за време игре или тек по завршеној игри физички нападне или покуша да нападне 
гледаоца казниће се забраном играња од најмање годину дана. 
 

Члан 31. 



 
Играч који у прелазном року потпише уговор са два или више клубова казниће се забраном 
играња од годину дана. 
 

Члан 32. 

 
Службено лице које физички нападне играча или службено лице на утакмици или ван ње, али у 
вези са утакмицом, биће суспендован најмање 2 године из свих активности СААФ. 
За покушај напада на играча или друга службена лица казниће се службено лице забраном 
вршења дужности од најмање шест месеци. 
У тежем или поновљеном случају из претходног става казниће се забраном вршења дужности од 
најмање годину дана. 
 

Члан 33. 

 
Клуб који не организује утакмицу по прописима или не испуни неку од обавеза из пропозиција 
такмичења или општег акта о организацији утакмица казниће се опоменом или новчаном казном. 
 

Члан 34. 

 
Клуб организатор утакмице на чијем терену, било да је власник или корисник, у вези са 
утакмицом, пре, за време или после утакмице дође до нереда, а утврди се да није предузео мере 
да их спречи, или да их није предузео у довољној мери, као и гостујући клуб чији навијачи 
проузрукују или учествују у нереду казниће се у лакшем случају новчаном казном. 
За прекршаје из претходног става у тежем или поновљеном случају казниће се забраном 
одигравања утакмица на том подручју или казном одигравања утакмица без посматрача на 
домаћем терену и новчаном казном. 
Тежим прекршајем у смислу претходног става сматра се физички напад посматрача на учеснике 
игре – играча, службена лица, већи нереди посматрача на или око терена, односно изван дворане 
или стадиона пре, за време или после утакмице. 
 

Члан 35. 

 
Играч или службено лице чијом је кривицом утакмица прекинута казниће се забраном играња или 
вршења дужности од најмање месец дана. 
 

Члан 36. 

 
Ако се екипа на игралишту тако понашала да је услед изгреда утакмица прекинута казниће се 
новчаном казном. 
 

Члан 37. 
 

Екипа која неоправдано напусти игралиште или одбије да се на позив судије врати на терен да 
настави прекинуту утакмицу казниће се новчаном казном. 
Играч или службено лице, које је наговорило или наговарало да се изврши прекршај из 
претходног става казниће се забраном играња или вршења дужности од најмање 6 месеци. 
 

Члан 38. 



 
Клуб који неоправдано не наступи на првенственој утакмици казниће се новчаном казном. 
Клуб који неоправдано не наступи на куп утакмици казниће се забраном такмичења у купу и 
новчаном казном. 
Клуб који неоправдано одустане од првенственог такмичења казниће се новчаном казном. 
Клуб чије млађе категорије учине прекршај из претходних ставова овог члана казниће се 
новчаном казном. 
Клуб који је оправдао свој изстанак утакмице казниће се опоменом или новчаном казном. 
 

Члан 39. 

 
Играч који наступи на јавној утакмици за други клуб без одобрења матичног клуба казниће се 
забраном играња од једног до 6 месеци. 
Играч који наступи на јавној утакмици пре него што је стекао право играња или ако се налази под 
суспензијом или казном казниће се са забраном играња од 3 месеца до годину дана. 
Клуб који омогући прекршаје из става 1. и 2. овог члана казниће се новчаном казном, а за 
прекршај из става 2. ако је учињен на првенственој или куп утакмици, поред регистрације 
службеним резултатом 35:0 у корист противника казниће новчаном казном. 
 

Члан 40. 

 
Клуб који наступи на јавној утакмици, а налази се под суспензијом или казном, казниће се 
новчаном казном. 
Клуб који наступи на првенственој или куп утакмици са неправилно регистрованим или 
лиценцираним играчем, поред регистрације службеним резултатом 35:0 у корист противника 
казниће се новчаном казном. 
 

Члан 41. 

 
Клуб који онемогући играча да дође на припреме, тренинге или утакмице репрезентативних 
селекција казниће се новчано. 
Играч који неосновано одбије учешће у Репрезентацији казниће се новчано. Основаност одбијања 
учешћа цени Дисциплински орган ако Правилноком о репрезентацијама није предвиђена 
надленост другог лица или органа.  
 

Члан 42. 

 
Клубови који се унапред договарају о исходу утакмице или договоре њен исход или покушају 
ишта од наведеног казниће се враћањем у нижи ранг такмичења и новчаном казном. 
Одговорна лица која су учествовала у прекршају из претходног става, као и службена лица на тој 
утакмици која су знала или могла да знају да је исход договорен или је покушано да се договори, а 
ништа по том питању нису предузели казниће се забраном учешћа у свим активностима СААФ у 
трајању до 2 године.  
 

Члан 43. 

 
Играч, спортски радник, функционер или службено лице, које јавно вређа, клевета или шири 
неистине о свом или било којем клубу, савезу, играчу, спортском раднику, функционеру или 
службеном лицу казниће се новчано. 



За прекршаје из претходног става у тежем или поновљеном случају казниће се забраном играња 
односно вршења дужности од најмање 6 месеци. 
 

Члан 44. 

 
Играч који у вези са регистрацијом пружи или покуша да пружи лажне податке или непотпуне 
податке од значаја са регистрацију и право наступа, који се истовремено региструје за више 
клубова или на било који начин обмане свој или неки други клуб, који преправи или покуша да 
преправи или неовлашћено уноси нетачне податке у документа на основу којих се врши 
регистрација и утврђује право наступа казниће се забраном играња од најмање годину дана.  
Одговорно лице у клубу или органу који врши регистрацију које омогући или покуша да омогући 
или са чијим знањем се учини прекршај из претходног става казниће се забраном вршења 
дужности у органима СААФ од најмање годину дана. 
Клуб са чијим знањем је извршен прекршај из става 1. казниће се новчаном казном. 
 

Члан 45. 

 
Играч или службено лице, спортски радник, који у намери да надлежном органу отежа 
утврђивање материјалне истине да нетачне податке или тражене податке не достави казниће се 
забраном играња или вршења дужности од 2 месеца до годину дана.  
Клуб који начини прекршај из претходног става казниће се новчаном казном. 
 

Члан 46. 

 
Спортски радник у СААФ који као члан организације несавесним обављањем послова омогући или 
покуша да омогући неку корист свом или другом клубу казниће се забраном вршења свих 
дужности у трајању до 2 године. 
 

Члан 47. 

 
Клуб који не извршава обавезе из општег акта СААФ, одлуке и упутства органа СААФ казниће се 
опоменом или  новчаном казном. 
За прекршаје из претходног става у тежем или поновљеном случају казниће се новчано или 
новчаном казном и казном одигравања утакмица без посматрача на домаћем терену. 
Чланови организације који направе прекршај из претходног става казниће се опоменом или 
новчаном казном. 
За прекршаје из претходног става у тежем или поновљеном случају казниће се чланови 
организације који направе прекршај из претходног става казниће се забраном вршења свих 
дужности у трајању до 2 године. 
 

Члан 48. 

 
Клуб чији играчи и одговорна лица својим држањем у иностранству на утакмицама и ван њих 
штете угледу Републике Србије казниће се забраном играња међународних мечева у трајању до 2 
године. 
Играчи и одговорна лица из клуба која учине прекршај из претходног става казниће се забраном 
играња, односно вршења дужности од најмање годину дана. 
 

Члан 49. 



 
Службено лице које не дође на утакмицу, или се у прописано време не појави на утакмици, а то не 
може да оправда, као и службено лице које не откаже благовремено утакмицу, или разлози 
отказа нису у складу са прописаним казниће се забраном вршења дужности од 2 до 6 месеци или 
новчаном казном. 
За прекршаје из претходног става у поновљеном случају казниће се забраном вршења дужности 
од најмање годину дана. 
 

Члан 50. 

 
Судија који прекине утакмицу супротно актима организације СААФ казниће се забраном суђења 
од 3 месеца до годину дана и новчаном казном. 
 

Члан 51. 

 
Судија који приликом суђења начини материјалну повреду правила игре америчког фудбала која 
директно утиче на крајњи исход утакмице казниће се забраном вршења дужности од најмање 6 
месеци до 2 године. 
 

Члан 52. 

 
Службено лице које благовремено не достави извештај са утакмице и записник казниће се 
забраном вршења дужности од најмање 6 месеци до 2 године. 
 

Члан 53. 

 
Судија или службено лице које наплати или покуша да наплати већу таксу од прописане или 
трошкове пута веће од стварних, као и трошкове на које није имао право или прими новац и друге 
материјалне ствари ради омогућавања повољног исхода утакмице у корист једног од противника 
казниће се забраном вршења дужности од најмање 6 месеци до 2 године. 
Спортски радник у оквиру СААФ који омогући прекршај из претходног става казниће се забраном 
вршења дужности од најмање 6 месеци до 2 године. 
 

Члан 54. 

 
Судија који суди утакмицу, а налази се под суспензијом или казном биће доживотно 
дисквалификован. 
 

7. ПРОЦЕСНЕ ОДРЕДБЕ 
 

1. Дисциплински органи 
 

Члан 55. 

 
За вођење дисциплинских поступака и изрицање казни надлежни су дисциплински органи и то: 
дисциплински судија, Дисциплинска комисија УСАФ и Арбитражна комисија. 
Дисциплински судија доноси одлуке у првом степену за све дисциплинске прекршаје из овог 
правилника. 



Дисциплинска комисија УСАФ доноси одлуке у првом степену за све прекршаје из овог 
правилника који су у вези са суђењем. 
Арбитражна комисија доноси одлуке у другом степену. 
 

Члан 56. 

 
Одлуке донесене у дисциплинском поступку од стране органа из члана 53. Овог  равилника делују 
у оквиру читаве организације СААФ. 
 

Члан 57. 

 
Дисциплински органи воде јединствену евиденцију о изреченим казнама, а на одговарајући начин  
бавештавају друге органе и организације о изреченим казнама. 
Званични метод комуникације је преко е-маила или факса. Сви клубови морају да имају  приступ 
е-маил сервису, у противном ће се сматрати неподесним за такмичење. 
 

Члан 58. 

 
Достављање  члановима клуба и играчима се врши преко клуба. 
Дисциплински органи достављају одлуке Комесару за такмичење путем е-маила. 
Достављање одлука учесницима дисциплинског поступка врши Комесар за такмичење путем е-
маила.  
Даном слања одлуке на електронскиу адресу учесника у поступку сматра се да је одлука 
достављена.  
 

2. Покретање поступка 
 

Члан 59. 

 
Дисциплински поступак се покреће на основу: 
1. Извештаја судија и делегата са утакмице; 
2. Писмене пријаве члана (клуба, појединца, органа и тела) СААФ; 
3. По службеној дужности када дисциплински орган сазна за дисциплински прекршај. 
 

Члан 60. 

 
Пријава се подноси дисциплинском судији или комесару за такмичење који пријаву доставља 
дисциплинском органу у року од 3 дана. 
 

Члан 61. 

 
Комесар за такмичење обавештава учеснике у поступку о покретању поступка у року од 3 дана од 
дана слања пријаве дисциплинском судији.  
Уколико дисциплински орган покрене поступак по службеној дужности обавезан је о томе 
обавестити Комесара за такмичење у року од 3 дана од дана покретања поступка.  
 

Члан 62. 

 



Уз обавештење о покретању поступка орган доставља наводе пријаву и доказе те позива учеснике 
да се изјасне о истим. 
У дисциплинском поступку изјаве учиниоца прекршаја, сведока или вештака узима Комесар за 
такмичење или дисциплински органи, а у случају да је дисциплински прекршај уписан у записник 
са утакмице службено лице је дужно да изјаву пријавњеног узме на лицу места и достави је у року 
од 48 сати надлежном дисциплинском органу. 
Рок за достављање изјава је осам дана од дана обавештавања о покретању дисциплинског 
поступка. Изузетно у случају хитности поступка рок може бити скраћен до 48 сати. 
 

Члан 63. 

 
Ако учинилац прекршаја не достави изјаву у писаној форми сматраће се да је саслушан и одлука 
ће бити донета, а против њега покренут одговарајући дисциплински поступак у складу са 
правилником. 
 

Члан 64. 

 
Учинилац прекршаја има право да тражи да о свом трошку буде присутан на заседању 
другостепеног органа. 
 

Члан 65. 

 
Ако су дисциплинским поступком проузроковани трошкови, надлежни дисциплински органи ће 
утврдити висину трошкова и ко је дужан да сноси трошкове. 
Трошкови дисциплинског поступка и у првом и у другом степену, као и у поступку по ванредним 
правним лековима, падају на учиниоца, уколико буде проглашен одговорним за учињени 
прекршај. 
 

3. Суспензија 
 

Члан 66. 

 
Суспензија може бити: 
1. Аутоматска; 
2. На основу одлуке дисциплинског органа. 
 

Члан 67. 

 
Аутоматска суспензија наступа када играч или функционер буде искључен на јавној утакмици, то 
искључење буде унето у записник и када службено лице затражи писмену изјаву од учиниоца 
прекршаја. 
 

Члан 68. 
 

Аутоматска суспензија почиње од наредне јавне утакмице и траје највише месец дана, а уколико 
дисциплински органи у том периоду нису у могућности да донесу одлуку, може да буде 
продужена за нових месец дана. 
 

Члан 69. 



 
Ако клуб, играч или службено лице у остављеном прописаном року у општем акту или одлуци 
надлежног органа не исплати одрђену новчану казну или обавезу према играчу,    клубу, 
асоцијацији или било којој заједници СААФ суспендоваће се на основу одлуке надлежног органа и 
против њега ће се покренути дисциплински поступак.  
Суспензија почиње тећи од дана истека остављеног рока за исплату новчане казне или обавезе и 
скида се аутоматски после извршене уплате. 
 

Члан 70. 

 
Дисциплински орган може учиниоцу прекршаја изрећи привремену суспензију у случају када  је 
покренут дисциплински поступак за теже прекршаје а која може да траје до доношења коначне 
одлуке. 
 

Члан 71. 

 
Време проведено под суспензијом до доношења одлуке урачунава се у казну. 
 

4. Одлуке дисциплинских органа 
 

Члан 72. 

 
За пуноважно одлучивање у другом степену Арбитражна комисија мора одлуке донети простом 
већином гласова. 
 

Члан 73. 

 
Дисциплинска казна или суспензија која се изрекне у вези са прекршајима наведеним у 
правилнику доставља се преко е-маила клубу, учиниоцу прекршаја преко клуба и надлежним 
органима. 
 

5. Жалбени поступак 
 

Члан 74. 

 
Против одлуке у првом степену може се поднети жалба у року од 8 дана од дана пријема. 
Изузетно у случају хитности поступка рок може бити скраћен до 48 сати. 
Под даном пријема и подношења из претходног става сматра се дан слања е-маила. 
Одлуком УО СААФ-а прописује се висина таксе за жалбу. 
Жалба се доставља е-маилом Комесару за такмичење или првостепеном органу који у дужности 
да исту проследи другостепеном органу у року од 3 дана. 
Уколико првостепени орган утврди да жалба није поднета у прописаном року или да није 
уплаћена прописана такса дужан је да жалбу одмах одбаци без ангажовања другостепеног органа.  
 

Члан 75. 

 
Жалбу могу поднети: 
1. кажњени; 
2. подносилац извештаја или пријаве; 



3. клуб чији је играч или одговорно лице кажњено; 
4. орган чији је члан кажњен; 
 

Члан 76. 

 
Жалба на одлуку о казни из члана 12. под А тачка 3,4. и 5. и под Б тачка 3, 4. и 5. не 
задржава извршење казне, као и жалба на одлуку о суспензији. 
 

Члан 77. 

 
Решавајући жалбу у другом степену Арбитражна комисија може: 
1.жалбу одбити и првостепену одлуку потврдити; 
2.жалбу уважити и првостепену одлуку вратити првостепеном органу на поновно 
одлучивање; 
3.жалбу уважити и првостепену одлуку преиначити. 
 

Члан 78. 

 
Одлука другостепеног органа је коначна. 
 

6. Ванредни правни лекови 
 

Члан 79. 

 
Ванредни правни лекови против коначне одлуке су: 
1. предлог за понављање поступка; 
2. захтев за заштиту Правилника; 
3. ванредно ублажавање казне. 
 

Члан 80. 

 
Понављање поступка може се предложити: 
1. ако се докаже да је коначна одлука заснована на лажним доказима и изјавама; 
2. ако се утврде нове чињенице и нови докази који би били од утицаја на доношење 
коначне одлуке, а који раније нису били познати. 
 

Члан 81. 

 
Предлог за понављање поступка подноси се првостепеном органу који је донео одлуку  најкасније 
до годину дана од дана коначности одлуке. 
Орган који је донео првостепену одлуку може предлог из претходног става одбацити као 
неблаговремен или недопуштен или га уважити и донети нову првостепену одлуку. 
На одлуку из става 2. овог члана није дозвољена жалба.  
Уколико утврди да је предлог благовремен и допуштен, а не жели да мериторно одлучи о њему 
првостепени орган ће га доставити на одлучивање другостепеном органу. 
 

Члан 82. 

 



Против коначне одлуке у дисциплинском поступку може се подићи захтев за заштиту правилника 
у року од 30 дана од доношења исте. 
 

Члан 83. 

 
Захтев за заштиту правилника може се подићи: 
1. Ако је дисциплински орган био неправилно састављен или ако је у доношењу одлуке 
учествовао члан који није могао да одлучује; 
2. Због погрешне примене материјалних одредаба Правилника. 
 

Члан 84. 

 
Захтев за заштиту правилника може подићи само председник Управног одбора СААФ на писани 
захтев Управном одбору СААФ члана организације по одредбама из претходног члана, а одлуку о 
заштити правилника доноси Управни одбор СААФ простом већином гласова. 
Уколико председник УО СААФ не пронађе основа за подизање захтева за заштиту правилника 
дужан је да о томе обавести подносиоца и чланове Управног одбора СААФ. 
 

8. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 85. 

 
Пропозицијама такмичења не могу се прописивати нити блаже нити теже казне од утврђених 
овим правилником, нити прекршаји који нису дефинисани правилником. 
 

Члан 86. 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страни СААФ. 
 
 
Председник УО СААФ 
Раде Ракочевић  
 
 
 
 
 
 


