На основу члана 40. Статута Савеза за коњички спорт Србије за олимпијске и ФЕИ
дисциплине (у даљем тексту: „Савез“), Управни одбор на седници одржаној дана
11.09.2018. године доноси:
ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК
САВЕЗА ЗА КОЊИЧКИ СПОРТ СРБИЈЕ ЗА ОЛИМПИЈСКЕ И ФЕИ ДИСЦИПЛИНЕ
КОЊИЧКОГ СПОРТА
I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Правилником уређују се дисциплински прекршаји, поступак утврђивања
дисциплинске одговорности, изрицање дисциплинских санкција, образовање и
начин рада дисциплинских органа, као и друга питања везана за одговорност у
случајевима непоштовања општих аката, одлука органа Савеза и других надлежних
лица и тела.
Општим актом Савеза могу се утврђивати и други прекршаји и казне.
На питања која нису уређена општим актима из става 2. овог члана примењују се
одредбе овог Правилника.
Члан 2.

Опште одредбе овог Правилника се примењују на сва лица у коњичком спорту
Србије за олимпијске и ФЕИ дисциплине односно на сва лица која су непосредно
или посредно обухваћена надлежностима Савеза, редовне и придружене чланове
Савеза, коњичке клубове, органе и радна тела Савеза, запослена лица у Савезу,
организаторе такмичења и других акција, службена лица, такмичаре, тренере,
власнике коња и сва друга лица која се баве коњичким спортом – олимпијским и
ФЕИ дисциплинама на територији Републике Србије.
Под такмичењем или акцијом у надлежности Савеза или под јурисдикцијом
Савеза, у смислу овог Правилника, подразумева се свака коњичка спортска
приредба (такмичење, манифестација, изложба и сл.) коју организује Савез или за
које је Савез оверио Пропозиције.
Кривична одговорност, одговорност за привредни преступ и прекршај пред
судовима и другим државним органима не искључују одговорност дисциплинских
субјеката пред дисциплинским органима Савеза у складу са овим Правилником,
уколико понашање по тим основама има елементе одговорности у смислу овог
Правилника.
Члан 3.

У питањима дисциплинског поступка у надлежности Савеза која нису утврђена
овим Правилником или другим општим актом Савеза, сходно се примењују
одредбе о дисциплинској одговорности и казнама

Међународне коњичке федерације (ФЕИ) и прописа Републике Србије, осим ако
примена њихових појединих одредаба не би одговарала природи дисциплинске
одговорности и поступка који се уређују овим Правилником.

Члан 4.
Дисциплински поступак је хитан и поступку пред дисциплинским органима, по
правилу, јавност је искључена.
Дисциплинска одговорност у случајевима допинга утврђује се у складу са
антидопинг правилима Међународне коњичке федерације (ФЕИ), Законом о
спречавању допинга у спорту, Ветеринарског правилника, и другим прописима
Републике Србије.
Одговорност за допинг може се утврдити само ако је допинг контрола спроведена
од стране Антидопинг агенције Републике Србије.
Првостепену одлуку у свим случајевима допинга у коњичком спорту – олимпијским
и ФЕИ дисциплинама коњичког спорта на територији Републике Србије, доноси
Дисциплински суд Савеза, по тужби Генералног секретара Савеза за утврђивање
одговорности због допинга.
Генерални секретар Савеза је обавезан да покрене пред Дисциплинским судом
Савеза поступак за утврђивање одговорности свих потенцијално одговорних лица,
у свим потврђеним случајевима допинга (позитиван узорак Б) одређеног
такмичара, или другим случајевима прекршаја антидопинг правила из члана 2.
Светског антидопинг кодекса.
У спроведеном поступку пред Дисциплинским судом Савеза, поштоваће се следећи
принципи, утврђени чланом 8. Светског антидопинг кодекса:
1) правовремени претрес,
2) поштено и непристрасно веће за претрес,
3) право окривљеног на браниоца о личном трошку,
4) право окривљеног да буде поштено и правовремено информисан о потврђеном
прекршају антидопинг правила,
5) право окривљеног да одговори на потврђени прекршај антидопнг правила и
резултирајуће последице,
6) право сваке странке у поступку да представи доказе, укључујући и право да
позове и испита сведоке,
7) право страног лица на преводиоца (из реда сталних судских преводилаца) на
претресу о свом трошку,
8) правовремена, писмена и образложена одлука.
Лицима за која се утврде да су одговорна и Такмичару за кога је утврђено да је
одговоран за повреду антидопинг правила се могу изрећи санкције утврђене
законом, одредбом члана 10. Светског антидопинг кодекса антидопинг правилима
Међународне коњичке федерације (ФЕИ), као и Правилником Савеза о спречавању
допинга.
III

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ О ПРЕКРШАЈИМА
Члан 6.

Учинилац је одговоран када прекршај учини са умишљајем или из нехата.
Није прекршај у смислу овог Правилника она радња која је учињена у нужној
одбрани или крајњој нужди.
Није одговоран онај ко учини прекршај под утицајем силе, претње или принуде.

Није дисциплински одговоран учинилац који је у време извршења прекршаја био у
стварној заблуди.
Члан 7.

За прекршај одговара учинилац прекршаја, као и подстрекач и помагач учињеног
прекршаја.
Ако више лица заједнички учествују у извршењу прекршаја, свако од њих казниће
се казном прописаном за тај прекршај.
Члан 8.

Прекршај може бити извршен чињењем или нечињењем.
Прекршај је извршен нечињењем кад је учинилац пропустио радњу коју је био
дужан да изврши.
IV

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ
Члан 9.

Лицу одговорном за прекршај не може бити изречена казна за дисциплински
прекршај за који није крив и који пре него што је учињен није био овим
Правилником, нити дугим општим актом Савеза одређен као прекршај и за који,
није била прописана казна, ако законом није другачије одређено.
Члан 10.

За прекршај који учини коњички клуб или друго правно лице, казниће се то правно
лице, као и одговорно лице у њему.
Одговорним лицем у смислу става 1. овог члана се сматра лице коме је поверен
одређени круг послова у коњичком клубу или другом правном лицу, а који се
односе на управљање, пословање или процес обављања спортских активности и
делатности.
Одговорност одговорног лица за прекршај не постоји, ако је оно поступало на
основу налога другог одговорног лица или органа управљања коњичког клуба или
другог правног лица, те ако је предузело све радње које је на основу закона, другог
прописа или општег акта било дужно да предузме да би спречило извршење
прекршаја.
Коњички клубови одговарају за прекршаје које учине њихови чланови.
Члан 11.

Одговорност одговорног лица постоји ако је до извршења прекршаја дошло
његовом радњом или пропуштањем извршења радње.
Одговорност одговорног лица не престаје престанком чланства или функције у
коњичком клубу или другом правном лицу.

Члан 12.
Код прекршаја који се састоје у неиспуњењу уговорних обавеза између субјеката
коњичког спорта (неиспуњење уговора клуба према такмичару, неиспуњење
уговорних обавеза у вези обештећења између клубова и др.), при утврђивању
дисциплинске одговорности узимају се у обзир само уговори који су регистровани
код надлежног органа у складу са законом и општим актом Савеза.
Члан 13.

Непознавање овог Правилника или других општих аката којима је неки прекршај
одређен, не искључује одговорност починиоца прекршаја
V

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ

Члан 14.
Прекршаји за које се могу изрећи дисциплинске казне су:

VI

1. непоштовање општих аката Савеза, односно организације којој је Савез
поверио одређена овлашћења из своје надлежности, којима се регулишу
питања од заједничког интереса коњичког спорта, олимпијских и ФЕИ
дисциплина;
2. кршење одредби општих аката Савеза, као и норми спортске етике и морала;
3. неиспуњавање обавеза према Савезу;
4. свесно довођење у заблуду органа, тела и службених лица у Савезу, са циљем
да се донесе одлука која се иначе не би донела;
5. давање лажног исказа у поступку пред органима и службеним лицима
Савеза;
6. неоправдано онемогућавање такмичарима наступања у репрезентацији;
7. неиспуњавање обавеза према учесницима такмичења у организацији члана
Савеза;
8. непоштовање прописа организатора;
9. неспортско владање;
10. давање лажних података у вези са регистрацијом такмичара и коња;
11. давање и примање недозвољених средстава такмичарима и коњима;
12. сурово и/или лоше поступање са коњима;
13. вређање, изазивање или физички напад на тренера, такмичара, стручно
лице, функционера, делегата, судију или гледаоца;
14. намештање резултата такмичења;
15. организовање такмичења у супротности са законом и општим актом Савеза;
КАЗНЕ ЗА ПРЕКРШАЈЕ

ВРСТЕ КАЗНИ
Члан 15.
Дисциплинске казне које се могу донети од стране дисциплинских органа су:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

опомена,
јавна опомена,
суспензија,
новчана казна,
забрана обављања дужности/такмичења,
искључење
условна осуда.
Члан 16.

Казне које нису по својој природи супротне једна другој, могу се изрећи
кумулативно.
Дисциплински суд може изрећи и казну забране такмичења и казну забране
обављања дужности.
Такмичарима и власницима коња одузимају се већ постигнуте награде на
конкретном такмичењу или турниру, ако им је за време трајања тог такмичења или
турнира изречена казна забране такмичења.
Члан 17.

Казна забране обављања дужности или такмичења може се изрећи као забрана
обављања дужности или такмичења на одређеном броју такмичења одређене врсте
(нпр. првенствених, пријатељских, међународних, за репрезентацију и др.) или на
свим врстама такмичења, и то за најмање једно такмичење, а највише шест.
Члан 18.

Казна забране обављања дужности или такмичења може се се изрећи и као забрана
обављања дужности или такмичења за одређени временски период, и може се
изрећи за најмање један месец а највише три године.
У случају када се изриче казна прекршиоцу који издржава раније изречену казну,
може се изрећи јединствена временска казне у трајању дужем од три године, а
највише четири године. Уколико учинилац након другог издржавања учини нови
прекршај, може се изрећи казна доживотне забране такмичења или обављања
дужности.
Члан 19.

Казна доживотне забране такмичења или обављања дужности у коњичком спорту,
изриче се у случају постојања нарочито тешких околности, када је учинилац при
извршењу прекршаја испољио нарочиту одлучност, упорност, безобзирност и на
тај начин изазвао нарочито тешке последице.
Члан 20.

Опомена и јавна опомена се изричу за прекршаје учињене под околностима које у
знатној мери умањују одговорност учиниоца, тако да се може очекивати да ће се
учинилац убудуће клонити вршења прекршаја и без изрицања казне.

Члан 21.
Физичком и одговорном лицу у коњичком клубу или другом правном лицу које се
бави коњичким спортом, може се изрећи новчана казна у износу од 100 до 2.500
евра (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате), а
коњичком клубу или другом правном лицу које се бави коњичким спортом, казна
од 500 до 2.500 еура (у динарској противвредности по средњем курсу НБС, на дан
уплате).
Прекршилац је дужан да новчану казну плати у року од осам дана од дана
правоснажности одлуке, а у противном се налази под суспензијом обављања свих
спортских коњичких активности и делатности до уплате новчане казне.
Новчана казна изриче се у корист Савеза.
Члан 22.

Суспензију као дисциплинску меру, Дисциплински суд може изрећи за све
предвиђене дисциплинске прекршаје када је извршење таквог прекршаја од стране
неког коњичког субјекта изазвало или може изазвати теже последице по живот или
здравље људи односно коња, као и коњички спорт и односе у Савезу. Дисциплински
суд у решењу којим покреће дисциплински поступак изриче истовремено и
суспензију, и иста може трајати 8 дана. На ову одлуку окривљени нема право жалбе.
Изречену суспензију Дисциплински суд може продужити до доношења
првостепене одлуке, с тим да се првостепеном одлуком може продужити и до
правоснажности одлуке, осим ако је у питању изречена новчана казна.
На одлуку о суспензији из става 2. овог члана допуштена је жалба Управном одбору.
Време проведено под суспензијом урачунава се у казну.
У случају искључења такмичара на такмичењу због неспортског и непристојног
понашања на основу пријаве од стране судије или делегата, суспензија је
аутоматска. Аутоматска суспензија траје највише једно такмичење.
Члан 23.

При изрицању казни, Дисциплински суд може одложити извршење изречене казне
(условна осуда) за време које не може бити краће од три месеца нити дуже од две
године, с тим да се изречена казна неће извршити ако учинилац у том року не учини
нови прекршај.
Одлагање изречене казне одредиће се ако, према околностима под којима је
учињен прекршај и према понашању извршиоца после његовог извршења, као и с
обзиром на његово раније понашање, Дисциплински суд оцени да извршилац и без
извршавања изречене казне убудуће неће вршити прекршаје, као и да ће само
изрицање казне остварити сврху кажњавања.
Условна осуда замењује изречену дисциплинску казну и састоји се у томе што
коњички субјекат којем је изречена ова мера мора испуњавати обавезу да у току
трајања условне осуде не сме понављати или чинити исте или друге дисциплинске
прекршаје предвиђене овим Правилником, под претњом да се коњичком субјекту
који не поштује ову обавезу поново Решењем Дисциплинског суда активира
изречена дисциплинска казна без поновног вођења дисциплинског поступка и

истовремено том приликом му се изриче и додатна дисциплинска казна због ново
извршеног дисциплинског прекршаја.
ОДМЕРАВАЊЕ КАЗНЕ

Члан 24.
Приликом одмеравања казне узимају се у обзир све околности извршења, а
нарочито тежина учињеног прекршаја и његове последице, степен одговорности
прекршиоца, побуде из којих је учињен, околности под којима је извршен прекршај,
личне прилике, моралне особине извршиоца и држање после учињеног прекршаја.
Члан 25.

Отежавајуће околности постоје када је прекршај учињен у поврату, када постоје
посебно тешке последице или друге околности због којих је прекршај добио тежи
облик. Учинилац је у поврату ако је раније био кажњаван за учињени прекршај.
Члан 26.

Олакшавајуће околности постоје када је извршилац пре учињеног прекршаја био
примерног спортског понашања или на то указује његов стаж, углед или учешће у
репрезентацији или друге заслуге и признања за развој коњичког спорта.
Признање извршиоца прекршаја да је прекршај учинио, може се узети као
олакшавајућа околност.
ВАНРЕДНО УБЛАЖАВАЊЕ КАЗНЕ

Члан 27.
На основу молбе кажњеног, Управни одбор Савеза га може ослободити од даљег
издржавања казне или казну ублажити у случају постојања таквих околности које
оправдавају доношење овакве одлуке.
Приликом одлучивања у смислу претходног става увек ће се ценити мишљење
Дисциплинског суда, односно органа који је одлучивао о дисциплинској
одговорности.
Молба за ванредно ублажавање казне може се поднети након протека најмање шест
месеци, од дана правоснажности одлуке о казни.
ЕВИДЕНЦИЈА КАЗНЕ
Члан 28.
Правноснажне одлуке се уписују у евиденцију коју води Секретаријат Савеза под
надзором Дисциплинског суда.
VII

ДИСЦИПЛИНСКИ ОРГАНИ И НАДЛЕЖНОСТ

ДИСЦИПЛИНСКИ СУД
Члан 29.

О дисциплинској одговорности лица у у смислу овог Правилника у првом степену
одлучује Дисциплински суд. Дисциплински суд је независан и непристрасан у свом
раду и одлуке доноси на основу прописа и општих аката.
Дисциплински суд се састоји од председника и два члана и њихових заменика које
„ad hoc“ именује Управни одбор Савеза из редова чланова Савеза, с тим да за
правника, као члана Дисциплинског суда, може бити изабрано и треће лице које
није члан Савеза.
Члан Дисциплинског суда биће изузет ако постоје околности које изазивају сумњу
у његову независност и непристрасност. О изузећу члана Дисциплинског суда
одлучује Управни одбор.
Дисциплински суд доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.
Дисциплинска одлука доноси се у писменој форми и мора бити образложена.
СУДИЈСКИ КОЛЕГИЈУМ

Члан 30.

На такмичењима и турнирима дисциплинске казне изриче Судијски колегијум у
границама своје надлежности, а у складу са посебним актом Савеза.
VIII ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК
ДИСЦИПЛИНСКА ТУЖБА

Члан 31.

Дисциплински суд покреће дисциплински поступак на основу досциплинске
тужбе коју могу поднети сва лица у надлежности Савеза.

При подношењу дисциплинске тужбе плаћа се такса Савезу у висини од 10.000
динара.
Члан 32.

Дисциплинска тужба се подноси писмено и садржи: назив/име подносиоца и
његову адресу, назив органа коме се подноси тужба, време, место, начин извршења
и опис дисциплинског прекршаја који је учињен, односно материјалне штете која је
учињена, доказе (материјалне или прикупљене изјаве), основне податке о
окривљеном (лично име, адресу становања, назив и седиште окривљеног правног
лица), а за одговорно лице у правном лицу и функцију коју обавља у том правном
лицу, чињенични опис радње из које произилази правно обележје прекршаја, време

и место извршења прекршаја и друге околности потребне да се прекршај што
тачније одреди, предлог доказа које треба извести и потпис подносиоца тужбе.
Тужба се подноси Дисциплинском суду преко канцеларије Савеза, у онолико
примерака колико има окривљених и један примерак за дисциплински орган.
Ако је дисциплинска тужба неразумљива или не садржи све што је потребно да би
се по њој могло поступити, Дисциплински суд ће подносиоцу тужбе вратити тужбу
и одредиће рок од осам дана за отклањање недостатака.
Члан 33.

Кад Дисциплински суд прими тужбу, испитаће да ли постоје услови за покретање
дисциплинског поступка и одлучити о даљем току поступка у року од 15 дана од
дана пријема тужбе.
Ако Дисциплински суд не одбаци тужбу, донеће решење којим се дисциплински
поступак покреће.
ЗАСТАРЕЛОСТ
Члан 34.
Дисциплински поступак се не може покренути уколико је од дана сазнања за
прекршај и учиниоца до дана подношења дисциплинске тужбе протекло више од
тридесет дана.
После истека две године од дана извршења прекршаја дисциплинска казна се не
може изрећи извршиоцу и започети поступак се обуставља.
ОДБАЦИВАЊЕ ТУЖБЕ

Члан 35.
Дисциплински суд одбацује закључком дисциплинску тужбу ако:
1)
подносилац није отклонио недостатке у року од осам дана,
2)
сматра да нема основа за вођење дисциплинског поступка,
3)
је наступила застарелост за покретање дисциплинског
поступка,
4)
је поднета анонимна тужба,
5)
постоје други разлози прописани општим или посебним актом
Савеза због којих се поступак не може покренути.
Одлука из става 1. овог члана доставља се подносиоцу тужбе који на њу има право
жалбе у року од 15 дана.

ИСПИТИВАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ
Члан 36.
Кад Дисциплински суд донесе решење о покретању дисциплинског поступка, пре
доношења одлуке о прекршају окривљеном ће се пружити могућност да се изјасни
о чињеницама и доказима која га терете и да изнесе све чињенице и доказе који му
иду у корист.
Тужба за покретање дисциплинског поступка доставља се окривљеном лицу и
оставља му се рок за изјашњење који не може бити краћи од 15 дана.
ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНА

Члан 37.
Доставе свих решења и других писама од стране дисциплинских органа достављају
се коњичком субјекту преко клуба чији је он члан или директно на његову адресу
пребивалишта. Датум када је решење или друга одлука или захтев достављен клубу
сматра се као датум уручења истог коњичком субјекту, те се коњички субјект коме
је на овај начин уручено писмено не може позивати да му клуб у року није доставио
исто.
Члан 38.
Дисциплински поступак је хитан и Дисциплински суд је дужан да поступак
спроведе без одуговлачења, али тако да то не буде на штету доношења правилне и
на праву засноване одлуке.
У циљу ефикасности поступка дисциплински органи по правилу доносе одлуке о
изрицању казне или одбацивању тужбе, на основу дисциплинске тужбе,
достављених доказа и достављене писмене изјаве од стране окривљеног коњичког
субјекта.
Само у компликованијим случајевима где се на основу наведеног у ставу 2. овог
члана, не може утврдити истина односно заузети став, заказаће се јавна расправа
на коју ће се позвати лица од којих се морају непосредно прикупити изјаве или
други докази.
Члан 39.

Дисциплински суд је дужан да истинито и потпуно утврди чињенице које су од
важности за доношење одлуке и да са једнаком пажњом испита и утврди како
чињенице које терете окривљеног, тако и оне које му иду у корист.
Члан 40.

Дисциплински суд доноси одлуке по спроведеном поступку и прибављеним
изјавама од учесника, које могу бити у писменој форми.

Дисциплински суд одлучује о предлозима странака и доказима који ће се
прибавити, односно извести.
Дисциплински суд оцењује доказе по слободном уверењу. Које ће чињенице узети
као доказане, одлучује Дисциплински суд на основу савесне и брижљиве оцене
сваког доказа посебно и свих доказа заједно и на основу резултата целокупног
поступка.
Ако уредно позвани окривљени не дође и не оправда изостанак или у року који му
остави Дисциплински суд не да писмену одбрану или одбије да пружи своју
одбрану, а његово испитивање није нужно за утврђивање чињеница које су од
важности за доношење правно исправне одлуке, одлука о прекршају може се
донети и без испитивања, односно изјашњења окривљеног, на основу достављене
му дисциплинске тужбе и других прикупљених доказа.
Окривљени има право да се брани сам или уз стручну помоћ браниоца. Бранилац је
овлашћен да у корист окривљеног предузима све радње које може предузети
окривљени.
Представник окривљеног правног лица је лице које је овлашћено да представља то
правно лица на основу закона или статута, односно другог општег акта правног
лица. Представник окривљеног правног лица може бити само једно лице.
Представник окривљеног правног лица не може бити лице које је у истој ствари
сведок, нити одговорно лице против кога се води поступак за учињени прекршај.
Члан 41.

Одлука којом се окривљени оглашава одговорним за дисциплински прекршај може
се донети без позивања, односно прибављања изјаве окривљеног (скраћени
поступак) ако је тужба за покретање дисциплинског поступка поднесена од стране
органа или службеног лица Савеза на основу непосредног опажања или на основу
службених или других података Савеза, ако се из тужбе, приложене документације
и других доказа несумњиво утврђује да је окривљени починио прекршај.
У скраћеном дисциплинском поступку се не може изрећи казна доживотне забране
такмичења, односно обављања дужности (члан 15. ст. 1. тачка 5. Правилника), нити
се против малолетника може донети одлука о прекршају.
Члан 42.

Ако је тужба поднета против малолетног такмичара, Дисциплински суд може
одлучити да се не покрене дисциплински поступак, ако сматра да не би било
целисходно да се поступак води с обзиром на природу прекршаја и околности под
којима је прекршај учињен, раније понашање малолетног такмичара и његова
лична својства.
Члан 43.

О радњама предузетим у току дисциплинског поступка саставља се записник, који
потписују лица која предузимају радњу.
IX

ДИСЦИПЛИНСКА ОДЛУКА

Члан 44.
Дисциплински поступак се завршава доношењем одлуке о дисциплинском
прекршају у форми решења.
Одлука о прекршају заснива се на изведеним доказима и чињеницама које су
утврђене у поступку.
Одлуком о прекршају се дисциплински поступак обуставља или се окривљени
оглашава одговорним за прекршај.
Закључком се одлучује о питањима која се тичу поступка.
Закључком се одлучује и о питањима која се као споредна појаве у вези са
спровођењем поступка, а којима се не одлучује решењем.
Члан 45.

Одлука о дисциплинском прекршају односи се само на лице које се тужбом за
покретање дисциплинског поступка терети и само на прекршај који је предмет
поднете пријаве.
Дисциплински суд није везан за предлоге и оцене у погледу правне квалификације
прекршаја.
Члан 46.

Писмена одлука Дисциплинског суда садржи:
име и презиме председника и чланова Дисциплинског суда и
записничара,
имена страна у поступку и заступника,
датум и место доношења одлуке,
одлуку о обустављању дисциплинског поступка, односно
одлуку о оглашавању одговорним за учуњени дисциплински прекршај,
правну квалификацију дисциплинског прекршаја и дисциплинску санкцију
која му је изречена,
чињенични и правни основ одлуке (образложење),
поуку о правном леку,
потпис председника Дисциплинског суда и службени печат.
Члан 47.

Одлука о прекршају којом се обуставља дисциплински поступак донеће се кад се
утврди:
1)
да је у питању радња која није прописана као прекршај,
2)
да постоје околности које искључују одговорност за прекршај;
3)
да је поступак водио орган који није надлежан за његово
вођење;
4)
да је окривљени за исту радњу већ правноснажно кажњен у
дисциплинском поступку или је дисциплински поступак правноснажно
обустављен, али не због ненадлежности;
5)
да је наступила застарелост за вођење дисциплинског поступка;
6)
да није доказано да је окривљени учинио прекршај који му се
пријавом ставља на терет;

7)

да је окривљено лице престало да постоји.
Члан 48.

Одлука о прекршају којом се окривљени оглашава одговорним за прекршај доноси
се кад се у дисциплинском поступку утврди постојање прекршаја и одговорности
окривљеног за тај прекршај.
У изреци одлуке мора бити означено када казна почиње да тече.
Ако вођењем дисциплинског поступка настану ванредни трошкови, дисциплински
орган ће одлучити ко је дужан сносити те трошкове. Странка сама сноси трошкове
свог браниоца.
Члан 49.
Одлука се сачињава у довољном броју примерака за кажњеног, његов клуб (ако је
кажњен такмичар), Секретаријат Савеза и подносиоца тужбе.
Одлука о прекршају ће се писмено израдити и доставити лицима из става 1. овог
члана у року од осам дана од дана окончања свих радњи у дисциплинском поступку
које претходе доношењу одлуке о прекршају.
Казна почиње да тече наредног дана од дана достављања правоснажне одлуке.
Дисциплински суд дужан је по службеној дужности да прати извршење казне.
Члан 50.

Грешка у писању имена и бројева и друге очигледне грешке у писању, рачунању и
преписивању у одлуци о дисциплинском прекршају, исправљају се по службеној
дужности, или на предлог окривљеног или подносиоца тужбе.
Исправка ће се извршити посебном одлуком, која постаје саставни део одлуке о
прекршају.
X

ЖАЛБА

Члан 51.

Против одлуке Дисциплинског суда може се изјавити жалба Управном одбору у
року од 15 дана од дана пријема одлуке.

У споровима између Савеза и његовох чланова, уколико једна од страна у спору
није задовољна одлуком Управног одбора Савеза може се жалити и Арбитражном
суду при Олимпијском комитету Србије.
Поступак по жалби мора бити окончан најкасније у року од месец дана од дана
пријема жалбе.

Члан 52.
Жалбу може изјавити подносилац тужбе и физичко или правно лице коме је
изречена казна.
Одлука се може побијати:
1)
због повреде правила поступка које су могле имати утицај на
доношење законите и правилне одлуке;
2)
због погрешне примене материјалног права;
3)
због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања.
Члан 53.

Приликом подношења жалбе, подносилац је дужан да уплати на рачун Савеза
таксу од 1500 динара . Уколико незадовољна странка уз жалбу не приложи доказ о
уплаћеној прописаној такси, жалба ће бити одбачена.
Члан 54.

Жалба садржи:
делу;

-

означење одлуке против које се изјављује жалба;
изјаву да се одлука побија у целини или у одређеном

разлоге жалбе;
потпис лица које улаже жалбу.
У жалби се могу износити нове чињенице и предлагати нови докази, само ако
жалилац учини вероватним да их без своје кривице није могао изнети, односно
предложити у току првостепеног поступка.
Жалба са прилозима се доставља подносиоцу дисциплинске тужбе, која може у року
од 3 дана од дана достављања жалбе доставити одговор на жалбу. Неблаговремени
одговор на жалбу неће се узимати у разматрање.
Дисциплински суд одмах по пријему одговора на жалбу или истека рока за давање
одговора на жалбу списе предмета доставља Управном одбору.
Члан 55.

По жалби Управни одбор може донети једну од следећих одлука:
1. Одбацити жалбу као неблаговремену или поднету од ненадлежног
лица,
2. Одбити жалбу као неосновану и потврдити првостепено решење,
3. Усвојити жалбу, укинути првостепено решење и обуставити
дисциплински поступак,
4. Укинути решење и предмет вратити првостепеном органу на поновно
одлучивање.
Ако је жалбу изјавио само кажњени, првостепена одлука се не може изменити на
његову штету.
Изјављена жалба задржава извршење ожалбене одлуке.

Члан 56.
Тумачење одредаба овог Правилника даје Управни одбор.
Трошкове дисциплинског поступка сноси страна која је дисциплински кажњена
или изгубила дисциплински спор.
XI

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 57.

Случајеве који нису обухваћени и предвиђени овим Правилником, решаваће
Управни одбор Савеза.
Члан 58.

Управни одбор Савеза има овлашћење за корекцију новчаних износа из овог
Правилника.
Члан 59.

Дисциплински правилници нижих савеза, организација, удружења и клубова, не
могу бити у супротности са овим Правилником.
Члан 60

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Савеза.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Дисциплински правилник
Савеза за коњички спорт Србије за олимпијске и феи дисциплине од 11.02.2011
одине , односно 17.01.2015. године и
Измене и допуне дисциплинског правилника
Савеза за коњички спорт Србије за олимпијске и феи дисциплине од 11.12.2015
Члан 61.

Овај Правилник усваја Управни одбор Савеза, а ступа на снагу осмог дана од дана
његовог објављивања.
_________________________________
Асен Стојанов, председник Управног одбора Савеза

