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УСАФ-СААФ 

На основу члана 62. став 1 Статута Удружења судија америчког фудбала – Српске асоцијације 

америчког фудбала (у даљем тексту УСАФ-СААФ), управни одбор УСАФ-СААФ донео је 

 

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК 

УСАФ – СААФ 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Дисциплински правилник УСАФ-СААФ (у даљем тексту: правилник), утврђује прекршаје, 

одговорности, казне и поступак за њихово изрицање и односи се на све чланове удружења. 

Члан 2. 

Нико не може бити сматран учиниоцем прекршаја пре него што се утврди правоснажном Одлуком 

дисциплинске комисије.  

Члан 3. 

Дисциплинска комисија, од пет чланова Удружења, бира се сваке четири године на Збору судија. 

Члан 4. 

Дисциплински прекршаји у организацији УСАФ-СААФ су овим правилником утврђене: повреде 

правила понашања, односа, поступака, чињења и нечињења дужних радњи за које се прописују 

дисциплинске казне. 

Члан 5. 

Сврха прописивања дисциплинских прекршаја и изрицање дисциплинских казни је спречавање 

учиниоца да учини дисциплински прекршај, као и његово преваспитавање, да не чини 

дисциплинске прекршаје и утицај на развијање одговорности и дисциплине чланова УСАФ-

СААФ. 

Члан 6. 

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

територије Србије. 

Члан 7. 

Дисциплинске казне изречене ван територије Србије, од стране међународних организација, 

примењиваће се у Србији само уколико је изречена дисциплинска казна у складу са овим 

правилником. 
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ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ 

Члан 8. 

Извршилац прекршаја је одговоран када прекршај учини из умишљаја, крајње непажње или из 

нехата. 

Члан 9. 

Дисциплински прекршај може бити извршен чињењем или нечињењем. Дисциплински прекршај је 

учињен нечињењем ако је учиниоц пропустио да изврши радњу коју је био дужан да изврши.  

Члан 10. 

За прекршај одговара извршилац прекршаја, као и подстрекач и помагач учињеног прекршаја. 

Члан 11. 

Дисциплински прекршаји су:  

- непримерено понашање (кршење Правилника о обавезама судија УСАФ-СААФ, кашњење 

на састанак судија пре утакмице, неоправдано отказивање суђења после рока за 

отказивање) 

- непрофесионално понашање (алкохол, цигарете, суђење без знања комесара, све што је 

супротно интересима УСАФ-СААФ) 

- недолично понашање (вербално и физичко изазивање, вређање колега или учесника 

догађаја, псовање, пљување, гађање, ударање, пребијање, туча, конзумирање лаких или 

тежих дрога) 

- неморално понашање (лоповлук, скидање-бацање-гажење-уништавање спортске опреме 

УСАФ-СААФ, свако омаловажавање чланова и Управе, обнаживање делова тела-скидањем 

горњег и/или доњег дела дреса-униформе, уништавање дела или целог спортског објекта, 

намештање резултата, варање на тестовима) 

- кашњење, односно недолазак на утакмицу  

- неподношење, у одређеном року, извештаја са утакмице,  

- неизвршавање задатака по налогу Управног одбора УСАФ-СААФ или Комесара за суђење 

- неплаћање својих обавеза према УСАФ-СААФ (чланарина, опрема за суђење и сл.). 

Члан 12. 

Непримерено понашање подразумева кашњење на састанак делегираних судија пре утакмице веће 

од 15 (петнаест) минута, неоправдано отказивање суђења након рока за отказивање који је 

прописан на форуму УСАФ-СААФ и кршење Правилника о обавезама судија УСАФ-СААФ. 

Правилник о обавезама судија УСАФ-СААФ доноси Управни одбор УСАФ-СААФ и он ближе 

одређује обавезе чланова УСАФ-СААФ. 

Члан 13. 

Под непрофесионално понашање подразумева се конзумирање алкохола 24 сата пре утакмице, 

односно сат времена након утакмице, ношење и конзумирање цигарета у судијској опреми или на 

терену где се игра утакмица, суђење утакмице без знања комесара односно суђење утакмице у 
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времену када је судија отказао суђење Комесару за суђење, као и све што је супротно интересима 

УСАФ-СААФ. Толеранција на алкохол је 0,00 промила. 

ОДГОВОРНОСТИ СУДИЈА  

Члан 14. 

Делегирани судија је одговоран за свако неизвршено дело које по дужности судије мора да 

изврши. 

ВРСТЕ КАЗНИ 

Члан 15. 

Извршиоцу прекршаја могу се изрећи следеће казне: 

- опомена 

- суђење без накнаде 

- новчана казна 

- суспензија на одређени временски период 

- трајно искључивање из УСАФ-СААФ 

Члан 16. 

Опомена се изриче за прекршаје учињене под особито лаким околностима, или у случају првог 

прекршаја члана УСАФ-СААФ, ако дисциплинска комисија оцени да ће се оваквом казном 

постићи сврха кажњавања. 

Члан 17. 

Суђење без накнаде обухвата обављање дужности делегираног судије без новчане накнаде за 

извршен задатак. Суђење без накнаде може бити у распону од 1 (једне) до 3 (три) утакмице. 

Суђењем без накнаде казниће се: 

- У лакшим случајевима непримереног понашања и у посебно лаким случајевима 

недоличног понашања; 

- У случају неподношења извештаја са утакмице; 

- У случају неизвршавања задатака по налогу Управног одбора УСАФ-СААФ или Комесара 

за суђење; 

- У случају неплаћања својих обавеза према УСАФ-СААФ-у. 

Члан 18. 

Новчана казна може се изрећи извршиоцу прекршаја: 

- од 1.000,00 до 2.000,00 динара, за непримерено понашање и понављање дела из Члана 17. 

овог правилника; 

- од 3.000,00 до 5.000,00 динара, за кашњење на утакмицу и непрофесионално понашање; 

- од 6.000,00 динара до 20.000,00 динара, за недолазак на утакмицу, недолично и неморално 

понашање.  



4 | С т р а н а  

УСАФ-СААФ 

Члан 19. 

Прекршилац је дужан да новчану казну плати у року од 14 дана од правоснажности одлуке на 

рачун УСАФ-СААФ, а у противном се налази под суспензијом до уплате новчане казне. 

Члан 20. 

Суспензијом се сматра забрана бављења дужности судије америчког фудбала на јавним 

утакмицама, а одређује се у распону од месец дана, до годину дана. Суспензијом и новчаном 

казном ће се казнити : 

- члан који се на јавном месту неморално и недолично понаша, 

- Члан који вређа, изазива или физички нападне такмичара, тренера, функционера, 

делегата,другог судију или гледаоца на утакмици, или после утакмице, 

- Члан који откаже суђење Комесару за такмичење, а без његовог знања у истом периоду 

суди утакмицу за коју није делегиран од стране Комесара за суђење СААФ-а. 

Суспензија не повлачи аутоматски и новчану казну. 

Члан 21. 

Казна трајног искључење из УСАФ-СААФ се примењује: 

- у посебно тешким случајевима неморалног и недоличног понашања,  

- у случају повреде антидопинг правила из члана 3. став 1. тач. 7) и 8) Закона о спречавању 

допинга. 

ОДМЕРАВАЊЕ КАЗНЕ 

Члан 22. 

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 извршиоца и држање после учињеног прекршаја. 

Члан 23. 

У случају када постоје олакшавајуће околности које указују да би се блажом казном могла 

постићи сврха кажњавања, може се изрећи казна испод границе предвиђене овим правилником. 

Казне из члана 19. се не могу ублажавати испод општег минимума прописаног овим правилником. 

Олакшавајуће околности постоје ако је учиниоц пре учињеног прекршаја био примерног спортског 

и професионалног понашања или када је изразио кајање у признању учињеног дисциплинског 

прекршаја. 

Члан 24. 

Отежавајуће околности постоје ако је прекршај учињен у поврату, када постоје особито тешке 

последице или друге околности због којих је прекршај добио тежи облик. 
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Члан 25. 

У случају одмеравања казне за више прекршаја о којима се истовремено одлучује, најпре се 

одређује казна за сваки прекршај посебно, а затим се доноси одлука о једној јединственој казни и 

то према следећем: 

- више казни за суспензију спајају се у једну јединствену казну која не може да буде већа од 

прописане максималне казне из члана 20. овог правилника; 

- када је уз било коју казну изречена и новчана казна, примениће се обе казне; 

- ако је изречено више новчаних казни, изриче се једна јединствена новчана казна која не 

може бити већа од максималне прописане казне из члана 18. став 3. 

ЗАСТАРЕЛОСТ 

Члан 26. 

Покретање дисциплинског поступказастарева у року од годину дана од извршења прекршаја, 

односно у року од 6 (шест) месеци од дана подношења пријаве. 

ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК И НАДЛЕЖНОСТ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ 

Члан 27. 

За вођење дисциплинског поступка и изрицање казни надлежна је дисциплинска комисија као 

првостепена одлука. 

За вођење другостепеног поступка надлежна је Арбитражна комисија СААФ-а. 

Члан 28. 

Дисциплински органи воде евиденцију о изреченим казнама, а на одговарајући начин 

обавештавају друге органе, чланове УСАФ-СААФ и организације о изреченим казнама. Званични 

метод комуникације је путем е-маил сервиса. 

Члан 29. 

Дисциплински органи своје одлуке достављају Комесару за суђење путем е-маил сервиса. Комесар 

за суђење обавештава кажњеног путем е-маил сервиса и путем објављивања одлуке на званични 

форум УСАФ-СААФ. Даном када је послата електронска пошта и када је одлука постављена на 

форум, сматра се да је одлука прослеђена. 

Члан 30. 

Дисциплински поступак се покреће на основу писмене пријаве коју може поднети сваки члан 

УСАФ-СААФ или из извештаја судије/делегата са утакмице. Пријава се подноси Комесару за 

суђење или Генералном секретару УСАФ-СААФ, а они даље у року од 3 (три) дана прослеђују 

пријаву Дисциплинској комисији. Дисциплинска комисија, већ по пријему пријаве, покреће 

дисциплински поступак и у најкраћем року доноси одлуку. 
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Члан 31. 

Дисциплинска комисија по пријему пријаве у року од 3 (три) дана, путем е-маил сервиса, 

обавештава подносиоца пријаве и учиниоца прекршаја о покренутом поступку и затражују изјаве о 

догађају.  

Изјаве се морају доставити Дисциплинској комисији у року од 8 (осам) дана од дана пријема 

обавештења о покренутом поступку. Уколико Дисциплинска комисија не добије у одређеном року 

изјаве, сматраће се да су учиниоци саслушани и почеће одлучивање. 

Члан 32. 

Одлуке дисциплинске комисије су јавне и истичу се на званичном форум сајту УСАФ-СААФ. 

Одлука мора да садржи датум заседања дисциплинске комисије, присутне чланове дисциплинске 

комисије, опис догађаја, одлуку и образложење одлуке.  

Члан 33. 

У доношењу одлуке дисциплинксе комисије у којој се спомиње члан дисциплинске комисије или 

члан дисциплинске комисије има корист од одлуке, исти нема право учествовања у одлучивању. 

ЖАЛБЕНИ ПОСТУПАК 

Члан 34. 

Против одлуке у првом степену може се поднети жалба у року од 8 (дана) од дана пријема одлуке. 

Одлуком Управног одбора УСАФ-СААФ прописује се висина жалбене таксе. Жалба се е-маил 

сервисом доставља Дисциплинској комисији. Уколико првостепени орган утврди да жалба није 

поднета у предвиђеном времену или није уплаћена такса из претходног става, првостепени орган 

ће жалбу одмах одбацити. 

Члан 35. 

Жалбу могу поднети кажњени, као и подносиоци пријаве. 

Члан 36. 

Решавајући жалбу у другом степену, Арбитражна комисија СААФ-а може: 

- жалбу одбацити и првостепену одлуку потврдити; 

- жалбу уважити и преиначити одлуку провостепеног органа. 

Одлука другостепеног органа је коначна. 

ВАНДРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ 

Члан 37. 

Вандредни правни лекови против коначне одлуке су: 

- предлог за понављање поступка; 

- захтев за заштиту правилника; 
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- вандредно ублажавање казне. 

Члан 38. 

Понављање поступка може се предложити ако се докаже да је коначна одлука заснована на 

лажним доказима и лажним изјавама или уколико се појаве нови докази који су кључни за коначну 

одлуку, а који у моменту доношења коначне одлуке нису били познати. Рок за предлог за 

понављање поступка је до годину дана од донешене коначне одлуке. Првостепени орган може тај 

предлог уважити и поново покренути поступак или га одбацити. Непостоји права жалбе на 

предлог за понављање поступка. 

Члан 39. 

Захтев за заштиту правилника се може поднети 30 дана од коначне одлуке. Подноси га 

Председник УСАФ СААФ-а или Председник СААФ-а. Захтев за заштиту правилника се подноси 

уколико је погрешно примењен Правилник или уколико је одлуку донело лице које није имало 

право на одлучивање.  

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 40. 

Овај правилник ступа на снагу 15 (петнаест) дана од дана објављивања на званичан форум УСАФ-

СААФ. 

 

 

У Београду, 28.03.2019.   Председник Управног одбора УСАФ-СААФ 

                

                                                                                                 _________________________________ 

                     

 

 

 


