
На основу Закона о спорту (Службени гласник РС број 52/97) и Сатута Стонотениског 

клуба ''Нови Сад'', Извршни одбор СТК ''Нови Сад'' на седници одржаној 2.2.2014. 

године доноси 

 

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ 

СТОНОТЕНИСКОГ КЛУБА ''НОВИ САД'' 

 

1. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1.  

Овим Правилником о досциплинској и материјалној одговорности (у даљем тексту – 

Правилник) прописују се мере и поступци који се примењују у случају кршења 

Статута и других општих аката Стонотениског клуба ''Нови Сад'', дисциплине на 

тренинзима, путовањима и такмичењима, састанцима, наношењу штете угледу 

стонотениског спорта и овог Клуба. 

 

Члан 2. 

Одредбе овог правилника се примењују на функционере, тренере, играче и 

административно особље Клуба. 

 

2. ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ 

 

Члан 3. 

Дисциплински прекршај се може извршити чињењем, нечињењем, а може се 

санкционисати и покушај вршења дисциплинског прекршаја. 

 

Члан 4. 

Дисциплински прекршаји могу бити лакши и тежи. 

Дисциплински лакши прекршаји су: 

- закашњавање на тренинге и заказане поласке на такмичења; 

- неспортско и непристојно понашање на тренинзима, састанцима, путовањима и 

такмичењима (псовање, непристојни гестови, приговарање и пркошење одлукама 

надлежних лица и органа); 

- не извршавање поверених задатака од стране тренера, стручних лица или 

функционера Клуба. 

Дисциплински тежи прекршаји су: 

- понављање лакших дисциплинских прекршаја; 

- сви (и лакши и тежи) прекршаји извршени на или у вези са међународним 

такмичењима; 

- неоправдано изостајање са такмичења, састанака пре такмичења или путовања; 

- одбијање испуњења поверених задатака од стране тренера, стручних лица или 

фунционера Клуба; 

- вређање других чланова Клуба; 

- нарушавање угледа Клуба, чланова Клуба и стонотениског спорта уопште; 

- не извршавање одлука органа Клуба; 

- чињење или не чињење члана Клуба, које за последицу има материјалну штету за 

Клуб; 



- физички напад и изазивање физичког обрачуна на такмичењима, састанцима, 

путовањима; 

- коришћење алкохола, опојних средстава, наркотика и допинг средстава, као и 

навођење на коришћење истих; 

- не поштовање професионалних обавеза и нарушавање радне дисциплине. 

 

3. ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

 

Члан 5. 

Свим члановима Клуба за учињен прекршај могу се изрећи следеће мере: 

- опомена 

- новчана казна 

- забрана тренирања, наступа на такмичењима, временско ограничење вршења 

функције – суспензија 

- искључење из Клуба 

Новчана казна се може применити само на запослене у Клубу, тренере и играче са 

стипендијама или под уговором. 

Казна завране наступа на такмичењима повлачи и казну забране обављања дужности 

неке од фунција у Клубу, уколико ту функцију врши кажњени играч и обратно. 

 

Члан 6. 

Играч, функционер, стручна и техничка лица могу бити позвани на дисциплинску 

одговорност у оквиру овог Правилника: 

а) за време вршења своје делатности 

б) за време када није вршена одговарајућа делатност 

Да би дело, учињено у периоду наведено под тачком б) као такво постојало, потребно је 

да је оно извршено у вези са стонотениским спортом у било које време и на било ком 

месту. 

 

Члан 7. 

Опомена, као казна, се изриче за дисциплински лакше прекршаје, када је дело извршено 

под посебно лаким околностима, а дисциплински орган процени да ће казна као таква 

постићи поправну сврху кажњавања. 

 

Члан 8. 

Новчана казна се може изрећи за лакше и теже дисциплинске прекршаје. 

За лакше, новчана казна не може бити већа од 20% месечних примања. 

За теже, новчана казна не може бити мања од 20% нити већа од 70% месечних примања. 

 

Члан 9. 

Казна забране наступа на такмичењима или вршења дужности подразумева временску 

казну, односно одређен број такмичења без обзира на ранг такмичења. 

Горе наведена казна изриче се у трајању од једног до десет такмичења, односно од једне 

недеље до три месеца забране наступа на такмичењима или вршења дужности. 

За време забране учествовања на такмичењима или вршења дужности, кажњени не може 

остварити право на месечна примања. 

 

 



Члан 10. 

Казна искључења из Клуба изриче се за посебно тежак случај одређеног дела, када је 

дело добило посебно опасан вид тиме што је починилац при његовом извршењу испојио 

нарочиту одлучност, упорност и безобзирност или што је дело изазвало нарочито тешке 

последице или је учињено под посебно отежавајућим околностима. 

 

4. ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК 

 

Члан 11. 

Сам дисциплински поступак је двостепен. 

У првом степену Дисциплинска комисија решава све дисциплинске прекршаје 

предвиђене овим Правилником. 

Дисциплинску комисију чине председник и два члана. Председник и чланове 

дисциплинске комисије именује Изршни одбор Клуба. 

За председника и чланове дисциплинске комисије не могу се именовати Председник 

Извршног одбора нити тренер. 

Мандат председник и чланова Дисциплинске комисије траје четири године. 

 

Члан 12. 

Дисциплинску пријаву може поднети сваки члан Клуба и подноси се првостепеном 

дисциплинском органу. 

Дисциплинска пријава мора да садржи: против кога се подноси, опис инкримисане 

радње и докази. 

 

Члан 13. 

Првостепени дисциплински орган поступа на основу овог Правилника и других општих 

аката Клуба.  

Првостепени дисциплински орган је у дисциплинском поступку дужан утврдити 

чињенице од важности за доношење законите одлуке и донети решење у границама своје 

надлежности.  

 

Члан 14. 

Пре доношења одлуке о казни, првостепени дисциплински орган мора саслушати 

прекршитеља. Ако прекршитељ одбије да приступи саслушању или не достави писмену 

изјаву у датом му року, поступак ће се окончати на основу расположивих чињеница.  

 

Члан 15. 

У другом степену дисциплинске предмете решава Извршни одбор Клуба, по свим 

жалбама на изречене казне од стране првостепеног дисциплинског органа. 

 

Члан 16. 

О току поступка води се записник из кога се може непобитно видети сам ток поступка, 

дате изјаве, оцена дела, где, када и како је дело почињено и квалификација дела са 

изреченом казном. 

 

Члан 17. 

На одлуку првостепеног дисциплинског органа кажњени може уложити жалбу у року од 

15 дана од дана пријема одлуке. 



Члан 18. 

Извршни одбор Клуба, као другостепени дисциплински орган, може поводом жалбе: 

- одлуку првостепеног дисциплинског органа потврдити или преиначити 

- укинути и вратити првостепеном дисциплинском органу на поновно 

расправљање и одлучивање. 

 

Члан 19. 

Уколико је жалбу поднео кажњени, Извршни одбор, као другостепени орган не може 

донети одлуку која је била неповољнија за жалиоца од првостепене одлуке.  

 

Члан 20. 

Одлуке дисциплинских органа се кажњеном достављају непосредним уручењем, 

односно препорученом пошиљком на адресу кажњеног. 

 

Члан 21. 

О изреченим казнама се води евиденција (књига) из које се види ко је кажњен, када је 

кажњен и којом мером. 

 

5. МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ 

 

Члан 22. 

Чланови Клуба материјално су одговорни за штету коју намерно или из крајње непажње 

проузрукују на имовини или средствима Клуба. 

 

Члан 23. 

Чланови Клуба су дужни да из личних средстава надокхнаде штету за коју се по 

одредбама овог Правилника утврди њихова одговорност. 

 

Члан 24. 

Поступак за утврђивање материјалне одговорности спроводе дисциплински органи у 

склопу вођења дисциплинског поступка. 

У поступку утврђивања материјалне одговорности надлежни дисциплински органи 

утврђују околности под којима је дошло до настале штете, материјалну одговорност 

лица, висину штете и рок и начин измирења настале штете.  

 

Члан 25. 

Званична тумачења одредаба овог Правилника даје Извршни одвор СТК ''Нови Сад''. 

 

Члан 26. 

Овај Правилник ступа на снагу и промењиваће се од дана доношења.  

 

 

 

 

Нови Сад,           

2.2.2014 . године      Вера Зорић 

       Председник ИО СТК ''Нови Сад'' 


