На основу члана 102. став 2. тачка 10) Закона о спорту и члана 27. Статута Мото савеза
Србије, Управни одбор Мото савеза Србије, на седници одржаној 19.11.2014. године, донео је
ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК
МОТО САВЕЗА СРБИЈЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Дисциплинским правилником Мото савеза Србије (у даљем тексту: правилник), уређеје
се одговорност спортских клубова, спортиста такмичара, стручних лица у мото спорту који
прекрше Статут, правилнике и спортска правила Мото савеза Србије (у даљем тексту: Савез),
утврђују се дисциплинске мере за учињене прекршаје, овлашћена лица за подношење захтева за
покретање дисциплинског поступка, поступак и органе за покретање и вођење дисциплинског
поступка, рокове и друга питања поводом дисциплинске одговорности.
Члан 2.
Дисциплински поступак се покреће и води у случајевима повреде прописа и угледа
Савеза и другим дисциплинским преступима на такмичењима која се бодују за Национални
шампионат.
Дисциплински поступак може се покренути и водити против спортских клубова,
спортиста такмичара, стручних лица у мото спорту и свих других физичких и правних лица у
надлежности Савеза, који имају важећу лиценцу Савеза.
Члан 3.
Лицу које учини дисциплински прекршај који је утврђен овим Правилником и другим
спортским правилима Савеза са умишљајем или из нехата, биће изречена дисциплинска мера у
складу са одредбама овог Правилника.
Лицу које учини дисциплински прекршај из нехата може бити изречена блажа
дициплинска мера.
За покушај дисциплинског прекршаја казниће се, у границама казне прописане за
прекршај, а може се и блаже казнити.
Члан 4.
Код другог подстакне или му помогне да учини дисциплински прекршај, казниће се као
починилац, с тим што се помагач може блаже казнити.
Члан 5.
Непознавање Статута, правилника и осталих спортских правила Савеза, не ослобађа
дисциплинске одговорности учиниоца прекршаја.
О изреченим дисциплинким мерама води се посебна евиденција у Савезу у складу са
Правилником о евиденцијама.
Члан 6.
Дисциплински поступак који се односи на резултате такмичења у мото спорту мора да
буде решен пре коначног објављивања резултата.
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Члан 7.
Орган надлежан да води дисциплински поступак је дисциплинска Комисија, која се
састоји од три члана и председника Комисије.
Избор и разрешење чланова дисциплинске Комисије врши Управни одбор Савеза.
За члана дисциплинске Комисије може бити изабрано стручно лице у спорту које има
Лиценцу А категорије.
Члан 8.
Субјекти одговорности у смислу одредби овог Правилника су:
а) спортисти – такмичари,
б) клубови и чланови,
в) лица која обављају стручни рад у мото спорту,
г) чланови органа клубова и Савеза.
Члан 9.
Дисциплински поступак се покреће подношењем дисциплинске тужбе за покретање
поступка у року од 60 дана од када је учињен прекршај, за прекршаје учињене на спортском
такмичењу.
За остале прекршаје рок је 15 дана од дана сазнања за прекршај а најкасније у року од 60
дана од учињеног прекршаја.
Захтев за покретање дициплинског поступка мора бити недвосмислен, са јасном
одредбом против кога се подноси и за који преступ и приложеним доказима.
Члан 10.
Захтев за покретање дисциплинског поступка могу поднети: спортисти-такмичари,
спортска комисија, органи Савеза, техничка комисија, стручна лица на такмичењу, остала
физчка и правна која имају важећу лиценцу Савеза.
Захтев за покретање дисциплинског потупка против организатора такмичења и других
правних лица имају спортисти-такмичари и други учесници на такмичењу, спортска комисија,
органи Савеза, техничка комисија, стручна лица на такмичењу, остала физчка и правна која
присуствују такмичењу и имају важећу лиценцу Савеза.
Члан 11.
Захтев се подноси дисциплинској Комисији која доноси Одлуку о покретању поступка, у
року од 60 дана.
У случају непотпуног и неблаговременог захтева дициплинска Комисија одбацује захтев
за покретање дисциплинског поступка.
У случају да нема довољно доказа или се утврди на починилац није извршио прекршај
дисциплинска Комисија доноси Одлуку о обустављању поступка.
Члан 12.
Након доношења Одлуке о покретању дисциплинског поступка дисциплинска Комисија
дотавља починиоцу прекршаја фотокопију захтева за покретање поступка и приступа позивању
и саслушању пријављеног извршиоца прекршаја да би се о томе донела одлука.
Сматра се да је неко саслушан ако на позив дисциплинске Комисије достави своју писану
изјаву, а ако извршилац прекршаја одбије да приступи саслушању или не достави писану изјаву,
сматраће се као да је саслушан па ће дисциплински Комисија одлучивати о прекршају на основу
материјала и доказа са којим располаже.
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Члан 13.
Дисциплинска Комисија спроводи доказни поступак на основу званичних извештаја,
саслушања сведока, саслушања страна, непосредне провере, тражених белешки и докумената,
стручних мишљења, ТВ и видео записа, личних признања и др., као и прибављеног мишљења од
службених лица и органа Савеза, органа јавне сигурности.
Члан 14.
Након окончања доказног поступка дициплинка Комисија доноси одлуку на основу
утврђених чињеница у форми Решења.
У колико дисциплинска Комисија утвди да постоји дисциплинка одговорност лица
против кога је покренут дициплински поступак, доноси Режење којим се лице проглашава
одговорним и изричу му се дисциплинска мера.
У одлуци дисциплинске Комисије, мора бити наведено: састав комисије, прекршилац,
опис прекршаја, врста прекршаја, казна, образложење, и поука о правном леку.
При доношењу одлуке дисциплинска Комисија води рачуна о правној квалификацији из
захтева за покретање дисциплинског поступка.
Дициплинска Комисија дужна је да свако Решење у писаној форми достави починиоцу
прекршаја у најкраћем могућем року.
Против одлуке дисциплинске комисије може се уложити жалба, у року од 8 дана од дана
достављања Решења.
У поступку по жалби плаћа се такса на рачун Савеза.
Члан 15.
Жалба се предаје у писаној форми дисциплинској Комисији која у року од три дана
предмет доставља на решавање дисциплинском органу другог степена у складу са Статутом.
Члан 16.
При оцени благовремености жалбе узима се у обзир датум када је жалба непосредно
предата дисциплинској Комисији, или датум поштанског жига на потврди о пријему
препоручене пошиљке и уплата таксе.
Члан 17.
У жалбеном поступку надлежни орган ће утврдити да ли је жалба уредна, да ли је
благовремена, изјављена од овлашћеног лица, допоуштена и да ли је извршена уплата таксе.
Неблаговремене, недопуштене, жалбе изјављене од стране неовлашћених лица, као и
жалбе за које није извршена уплата таксе, одбациће се одлуком.
Члан 18.
Жалбу могу поднети:





кажњени,
подносилац захтева за покретање дициплинког поступка,
клуб чији је члан кажњен, уз писану сагласност кажњеног члана,
орган чији је члан кажњен, уз писану сагласност кажњеног члан
Одлуке донете по жалби су коначне и извршне даном њиховог доношења.
Члан 19.
Решавајући о жалби другостепени дисциплински орган може одлуку о дисциплинској казни:




потврдити
преиначити
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укинути

Члан 20.
Другостепени орган одбиће жалбу и потврдити првостепену одлуку, када утврди да је
жалба неоснована.
Другостепени дисциплински орган може преиначити одлуку због погрешне правне
оцене дела, због врсте и висине казне, или ако се утврди да дело окривљеног нема обележја
изречене дисциплинске казне, па се из тих разлога дисциплински поступак обуставља.
Другостепени дисциплински орган укинуће одлуку о казни када установи да је потребно
допунити поступак или спровести нови поступак, вратиће списе првостепеном органу да овај
донесе нову одлуку.
Првостепени дисциплински орган којем је предмет враћен, дужан је да изврши потребне
радње ради допуне поступка, односно, поступи по примедбама другостепеног органа.
Члан 21.

II - ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ:
Субјектима дисциплинске одговорности могу се изрећи дисциплинске мере, и то:
1. такмичарима и спортским клубовима:
а) опомена;
б)јавна опомена;
в) новчана казна;
г) забрана организовања, учествовања и вршења спортских активности и делатности на
такмичењима за одређено време;
д) трајна забрана обављања било какве активности која је у вези са мото спортом;
ђ) одузимање бодова;
е)одузимање лиценце;
ж)одузимање титуле или награде;
з) искључење из Савеза.
2. стручним лицима, судијама и осталим физичким и правним лицима имаоцима лиценце:
а) опомена;
б)јавна опомена;
в)новчана казна за лица која обављајући стручни рад или друге спортске делатноти стручна
рад остварују лични доходак или друга примања;
г) забрана вршења стручног рада у мото спорту, спортских активности и делатности, за
одређено време;
д) трајна забрана обављања било какве активности која је у вези са мото спортом;
ђ)искључење из Савеза.
3. члановима органа Савеза:
а)опомена;
б)јавна опомена;
в)суспензија вршења функције на одређено или неодређено време;
г) искључење из Савеза;
д) трајна забрана обављања било какве активности која је у вези са мото спортом.
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Опомена
Члан 22.
Мера „опомена“ изриче се за дисциплинске прекршаје који су учињени на такмичењима
и у вези са такмичењем под олакшавајућим околностима, као и за нарушавање угледа и рада
органа Савеза учињених на седницама органа Савеза клевете, увреде, омаловажавања итд.
Уз меру опомена може се изрећи и новчана казна.
Јавна опомена изриче се на под истим условима, јавно, на такмичењима.
Новчана казна
Члан 23.
Новчана казна може се изрећи такмичарима, спортским клубовима стручним лицима,
судијама, члановима органа савеза и осталим физичким и правним лицима имаоцима лиценце за
неспортско понашање на такмичењима, непоштовање одлуке организатора такмичења, не
поштовање прописане сатнице, не поштовање одлуке церемоније доделе пехара и медаља,
церемоније званичног проглашења на крају такмичарске сезоне.
Новчана казна може се изрећи организаторима такмичења за неодржавање такмичења
уписаних у Календар такмичења, као и пропусте у организовању такмичења.
Висина новчане казне износи до 50.000 динара за физичка и до 100.000 динара за правна
лица.
Висине новчаних казни које се могу изрећи утврђује се посебном одлуком Управног
одбора Савеза, најмање једанпут у току такмичарске сезоне, по правилу, пре почетка
такмичарске сезоне.
Новчана казна може се изрећи и као допунска мера уз изречену другу дисциплинску
меру.
Висину новчане казне која се изриче уз дисциплинску меру утврђује Управни одбор.
Новчана казна, као основна и као допунска мера дисциплинска мера, извршава се тако
што се субјекту којем је изречена оставља рок од 15 дана, рачунајући од коначности одлуке, да
на рачун Савеза уплати изречени износ новчане казне и трошкова поступка.
У случају да субјект коме је изречена дисциплинска мера-новчана казна у остављеном
року не уплати изречени износ новчане казне и трошкова поступка на рачун Савеза, иста се
извршава тако што:
- Дисциплинска Комисија доноси аутоматску суспензију кажњеног субјекта са
такмичења и учешћа у раду органа Савеза, до извршења изречене мере, или
- тако што дисциплинска Комисија може одлучити да се новчана казна замени другом
дисциплинском мером, или да се продужи већ изречена дисциплинска мера на период од две
године.
- тако што дисциплинска Комисија може одлучити да се новчана казна замени крајњом
мером - искључењем из Савеза кажњеног субјекта.
У случају доцње за извршење изречене дисциплинска мере - новчане казне, обрачунаће
се законска затезна камата за сваки дан доцње.
За извршење коначних новчаних казни поред субјекта одговорности којима је изречена
новчана казна, солидарно су одговорни и спортски клубови чији су они чланови.
У случају када спортски клуб плати новчану казну за свог члана из претходног става,
спортски клуб има право да новчану казну наплати од субјекта одговорности коме је изречена
новчана казна.
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Одузимање бодова
Члан 24
Мера одузимања бодова може се изрећи спортисти-такмичару и спортском клубу и
састоји се у брисању одређеног броја бодова од оних које је освојио до изрицања казне.
Мера одузимање бодова може се изрећи у случајевима повреде одредаба Правилника и
спортских правила, непримереног понашања и неиспуњавања обавеза према организатору
такмичења, ометање рада седница, органа и делегата на такмичењима, недозвољена количина
алкохола у крви такмичара, непоштовање одлука директора такмичења, свађа и недолично
понашање, неношење прописаних ознака на такмичењима, злоупотреба функције у органима
Савеза, пропусти од стране стручних лица.
Члан 25.
Забрана организовања, учетвовања и вршења спортских активности и делатности на
такмичењима
Мера забране учетвовања и вршења спортских активноти и делатности на такмичењима
може бити изречена спортистима-такмичарима и спортским клубовима за одређени број
такмичења.
Такмичар кажњен забраном учествовања за одређени број такмичења не може наступати
на одређеним такмичењима у мото спорту.
Мера забране вршења активности и делатности не може бити мања од месец дана ни већа
од две године, а изриче се на пуне месеце и године.
Лице кажњено овом врстом казне не може обављати активности и делатноти за коју је
изречена дисциплинска мера у било ком органу клуба, Савеза, на такмичењима нити заступати
клуб или организацију у било којој функцији за све време трајања казне.
Члан 26.
Ова мера може се изрећи и осталим стручним лицима на такмичењу, судијама,
члановима органа Савеза и осталим физичким и правним лицима имаоцима лиценце за:
Наступ на такмичењима без испуњења потребних услова прописаних од стране Савеза,
учешће на међународним такмичењима без саглассности Савеза, ометање других возача на
стази, непоштовање сигнализације на такмичењу, не подношење извештаја о такмичењу од
стране организатора такмичења и коначне листе, недозвољене преправке мотоцикала,
напуштање такмичења, вређање такмичара и других стручних лица на такмичењу,
фалсификовање докумената на такмичењу, пропусти стручних лица и комисија на такмичењу
који имају за последицу нормално одвијање тока такмичења, одбијање техничког прегледа
мотоцикла од стране техничке комисије.
Уз наведене мере решењем дисциплинке Комисије може бити изречена и новчана казна и
одређена њена висина.
Дужину мере дициплинка Комисија доноси у зависности од тежине прекршаја.
Члан 27.
Приликом одмеравања казне учиниоцу дисциплинског прекршаја морају се узети у обзир
све олакшавајуће и отежавајуће околности, које постоје у конкретном случају, а нарочито:
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тежина учињеног дисциплинског прекршаја и његове последице, степен одговорности
дисциплинског прекршиоца, побуде из којих је прекршај учињен, раније понашање и држање
дисциплинског прекршиоца после извршеног дисциплинског прекршаја и друге околности које
се односе на личност учиниоца.
У случају извршења више преступа прво е утврђује дисциплинка одговорнот за сваки
појединачни случај и онда изриче јединствена дисциплинска мера.
Члан 28.
Забрана организовања такмичења може се изрећи организатору такмичења у случају:
отказа такмичења које је уписано у Календар такмичења без оправданог разлога, не подношење
потребне документације за организовање такмичења, отказивање такмичења без оправданог
разлога, одвијање такмичења мимо прописа и спортских правила Савеза.
Искључење из Савеза
Члан 29.
Казна искључења из Савеза изриче се за изразито тешке повреде дисциплинског и
спортског владања предвиђене овим Правилником.
Лице кажњено овом врстом казне брише се из чланства Савеза и не може обављати
никакву спортску активност и делатност.

VI  ВАНРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ
Члан 30.
Понављање поступка
Понављању поступка има места:




ако се докаже да је одлука дисциплинске Комисије заснована на лажним доказима;
ако постоје нове чињенице и нови докази који би били од утицаја на одлуку, а које учинилац
прекршаја раније није знао;
ако је за исти прекршај раније дисциплински кажњен.

Предлог за понављање поступка могу поднети сва лица и органи из овог Правилника, као
и дисциплински органи који су одлуку доносили.
Предлог се подноси:
Предлог за понављање поступка може се поднети у року од 3 (три) месеца од дана
сазнања да постоје нови докази и чињенице, а најдуже 6 (шест) месеци од саопштења одлуке.
Првостепени дисциплински орган Савеза ако усвоји предлог за понављање поступка,
може спровести нови поступак, ради ислеђивања и доношења нове одлуке.
Предлог за понављање поступка не задржава издржавање изречене казне.
Ванредно ублажавање казне
Члан 31.
Када постоје докази да је изречена казна остварила своју сврху, или када су се појавиле
нове околности настале након правоснажности одлуке о казни или околности које су постојале у
време изрицања казне за које дисциплински орган није знао, као и друге околности које су по
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својој природи, да су узете у обзир приликом одмеравања казне, очигледно би на њу утицале да
она буде блажа по висини и врсти, или пак изазвале ослобађање учиниоца од казне, Управни
одбор Савеза чији су органи донели коначну одлуку може донети одлуку о ублажавању казне
или ослобађању од даљег издржавања казне.
Молба за ванредно ублажавање казне може се упутити само једном у току исте
такмичарске сезоне.
Када је субјекту дисциплинске одговорности изречена мера забране вршења било какве
активности у вези са мото спортом, молба за ванредно ублажавање казне може се упутити
надлежном органу по истеку 4 (четири) године од дана правоснажности изречене казне.
Члан 32.
Ублажавање казне
Дисциплински орган може применити блажу врсту казне:
а) када је Правилником предвиђено да се може блаже казнити (напр. код покушаја);
б) када утврди да постоје особито олакшавајуће околности које указују да се ублаженом
казном може постићи сврха кажњавања.
Одлагање извршења казне
Члан 33.
Дисциплински орган може учиниоцу дисциплинског прекршаја одредити да се изречена
дисциплинска казна неће извршити, ако учинилац дисциплинског прекршаја за време које
утврди дисциплински орган (време проверавања), а које не може бити краће од једне године
нити дуже од три године, не учини нови дисциплински прекршај.
Тежи случај
Члан 34.
Као тежи случајеви дисциплинских прекршаја за које дисциплински органи могу
учиниоцу изрећи строжију казну, сматрају се они прекршаји при којима је учинилац поступио
са нарочитом одлучношћу, упорношћу или безобзирношћу, или је прекршај произвео нарочито
тешке последице, или је учињен под нарочито тешким околностима.
Дисциплински орган може изрећи строжију казну од прописане учиниоцу који је раније
кажњаван за прекршај.
Кад се ради о учиниоцу који је раније два или више пута био кажњаван за прекршаје
учињене са умишљајем (повратник), када између раније одлуке и нове одлуке о казни није
протекао дужи рок од године дана и када код прекршајног учиниоца постоји склоност за
вршење прекршаја, дисциплински орган може пооштрити казну учиниоцу до двоструке мере
прописане казне.
Члан 35.
Застарелост
Нико не може бити кажњен, нити се поступак може покренути против извршиоца
прекршаја, ако је пријава поднета:



шест месеци после извршеног прекршаја
пет година због неизвршења одлука
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Пријаве за покретање дисциплинског поступка, због неизвршења коначних одлука органа
савеза, подносе се у року од шест месеца од дана пријема коначне одлуке.

Застарелост за покретање дисциплинског поступка почиње да тече од дана када је
прекршај учињен.
Ако је прекршај трајао одређено време застарелост почиње да тече од дана када је
прекршај завршен.
Застарелост се прекида сваком радњом надлежног дисциплинског органа предузете ради
вођења дисциплинског поступка.
Застарелост вођења дисциплинског поступка наступа у сваком случају када протекне
двапут онолико времена на колико је одређена застарелост покретања дисциплинског поступка.
Казна се не може извршити након што протекне више од 5 година од дана коначности
одлуке о кажњавању.
Брисање казне
Члан 36.
Регистрациона комисија Савеза по службеној дужности води евиденцију о изреченим
дисциплинским мерама.
Генерални секретар доставља спиак такмичара којима је изречена забрана учешћа на
такмичењу организатору такмичења.
Изречене дициплинске мере такмичара уписују се у евиденцију о изреченим
дисциплинским мерама у складу са Правилником о евиденцијама.
Учинилац дисциплинског прекршаја који је кажњен опоменом, па у року од шест месеци
не учини нови дисциплински прекршај, сматраће се да није кажњаван.
Учинилац дисциплинског прекршаја који је кажњен новчаном казном или временском
казном до шест месеци или забраном учешћа на такмичењима, па у току од две године од
издржане или ублажене казне не учини нови дисциплински прекршај, сматраће се да није
кажњаван.
Учинилац дисциплинског прекршаја који је кажњен временском казном преко шест
месеци или одузимањем бодова, па у року од три године од издржане или ублажене казне не
учини нови дисциплински прекршај, сматраће се да није кажњаван.
Казна забране вршења функције на такмичења не бришу се из казнене евиденције.
Члан 37.
Управни одбор Савеза одлуком утврђује висину трошкова вођења дисциплинског
поступка и висину таксе подношења жалбе другостепеном дисциплинском органу.
Члан 38.
Све што је предвиђено овим правилником а није у сагласности са Статутом,
примењиваће се одредбе Статута.
Члан 39.
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Правилник се објављује на званичном веб сајту Савеза и ступа на снагу даном усвајања
на седници Управног одбора.

ПРЕДСЕДНИК УО

