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На основу члана 38. статута СХНТС, Управни одбор СХНТС на седници одржаној 9. 
новембра 2011. донео је 

 
 

 

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК 
 

I      ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 1.   
 

 Дисциплинским правилником Савеза хокеја на трави Србије (у даљем тексту: 
Правилник) утврђују се прекршаји за чланове и организације, одговорност, казне, поступак и 
органи за њихово изрицање.  

  
Члан 2.  

 
 Дисциплински прекршаји у хокејашкој организацији су овим Правилником утврђене 
повреде правила понашања, односа, поступака чињења или нечињења дужних радњи за које 
се прописују дисциплинске казне.  
   

Члан 3.   
 

 Никоме не може бити изречена казна за прекршај који, пер него што је учињен није 
био одређен као дисциплински прекршај и за који није била 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 хокејашке организације, хокејашких организација и њихових симпатизера.  
 

Члан 5.  
 
 Чланице савеза могу својим актима уређивати дисциплинску одговорност за чланове и 
организације у оквиру такмичења које се организује у оквиру такмичења које се организује у 
оквиру чланица савеза.  

 
Члан 6.  

 
 Одредбе овог Правилника примењиваће се на дисциплинске прекршаје учињене у 
савезу, као и у иностранству.  
 

Члан 7. 
 

 Изречене казне, или предузете мере по одредбама овог Правилника су јединствене за 
све врсте делатности члана хокејашке организације, тако да кажњено или суспендовано лице 
не може вршити било какву делатност у хокејашкој организацији, нити наступати на 
такмичењима у савезу или иностранству, за време трајања казне, без обзира по којем је 
основу казна изречен. 
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 Дисциплинске казне изречене од стране ИХФ и ЕХФ примењиваће се и у савезу, 
уколико је казна изречена за дисциплински прекршај који је као такав предвиђен овим 
Правилником.  
 Дисциплинске казне изречене од стране органа једне од чланица савеза примењују се 
на целој територији савеза. 
 

Члан 8. 
 
 

 Организација одговара за дисциплински прекршај, ако је до њега дошло радњом или 
пропуштањем од стране органа, одговорног лица у тој организацији или другог лица које је по 
својој функцији било овлашћено да поступа у име организације.  
 

Члан 9. 
 
 Одговорност одговорног лица не престаје престанком чланства или функције у органу 
или хокејашкој организацији.    
 
 
 
II          ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ 
                                                                              
                                                  

Члан 10. 
 
 Дисциплински прекршај може бити извршен чињенњем или нечињењем.  

Дисциплински прекршај је извршен нечињењем ако је учинилац пропустио да изврши 
радњу коју је био дужан да изврши.                

 
Члан 11.  

 
 Појединац је одговоран када прекршај учини из умишљаја или нехата.  

Није прекршај у смислу овог Правилника ако је учињен у нужној одбрани, крајњој 
нужди и стварној заблуди.  

Нехатни учинилац може бити блаже кажњен. 
 

Члан 12.  
 

 За покушај се кажњава као и за сам прекршај, ако је то посебно назначено у овом 
Правилнику. 

Подстрекач и помагач казниће се као и учинилац прекршаја.         
 За покушај се може изрећи блажа казна.  
 
 
III  ВРСТА  КАЗНИ 
 

Члан 13. 
 

Учиниоцима прекршаја могу се изрећи следеће казне:  
А/ Појединцима: 

1. опомена, 
2. новчана казна, 
3. забрана играња или вршења дужности за одређени број утакмица, 
4. забрана играња или вршења дужности за одређено врем, 
5. доживотна дисквалификација. 
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Б/ Организацијама: 
1. опомене, 
2. новчана казна, 
3. забрана одигравања утакмица на одређеном подручју, 
4. забрана одигравања утакмица без присуства публике на домаћем 

терену,  
5. забрана наступања у заједници или иностранству, 
6. одузимање бодова.  

 
Члан 14. 

 
 Опомена се изриче за прекршаје који су учињени под таквим олакшавајућим 
околностима које их чине нарочито лаким. 
 Опомена се може изрећи ако је предвиђена као казна, или ако је предвиђена новчана 
казна или казна забране играња или вршења дужности за одређени број утакмица, а 
поступајући орган оцени да ће се и оваквом казном постићи сврха кажњавања. 
 

Члан 15. 
 

 Новчана казна може се изрећи само према извршиоцу прекршаја који по било ком 
основу остварује новчану накнаду у вези са хокејашким спортом. 
 Износ новчане казне за појединце и организације утврђује се посебном одлуком коју 
доносу УО СХНТС. 
 Учинилац кажњен новчаном казном дућа је казну платити у року од 3 (три) дана, у 
противном му надлежни орган може изрећи суспензију. 
 

Члан 16. 
 

 Иззетно од одредбе члана 2. овог Правилника, за прекршаје из овог Правилника 
учињене на такмичењу, односно у вези са такмичењем могу се Пропозицијама такмичења 
утврдити износи новчане казне. 
 

Члан 17. 
 

 Забрана играња или вршења дужности за одређени број утакмица подразумева 
забрану играња или вршења дужности за одређени број утакмица одређене врсте такмичења, 
и то: 

- уколико је казна изречена за прекршај у завршном делу такмичења или завршном 
делу Купа на нивоу савеза, иста се издржава на утакмицама тих такмичења.  

Казна забране играња или вршења дужности не може бити већа од 4 (четири) 
утакмице.  

 
Члан 18. 

 
 Казна забране играња или вршња дужности за одређено време подразумева забрану 
играња или вршења дужности за одређени временски период. 
 Казна временске забране играња или вршења функције може се изрећи као забрана 
свих утакмица, свих врста такмичења или као забрана играња утакмица појединих врста 
такмичења или вршења појединих или свих дужности у утврђеном временском периоду. 
 У случају да се казна из става 1. овог члана изриче учиниоцу који издржава раније 
изречену ову врсте казне, може му се изрећи јединствена казна у трајању дужем од две 
године, али највише три године. 
 Казна забране играња или вршења дужности за одређено време не може бити мања од 
једног месеца нити већа од две године, а изриче се на пуне месеце и године, а до шест месеци 
и на пуне дане.  
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Члан 19. 
 

 Казна доживотне дисквалификације изриче се за прекршај учињен под нарочито 
тешким околностима, када је учинилац при његовом извршењу испољио нарочиту 
безобзирност, одлучност и упорност или је изазвао нарочито тешке последице, као и у случају 
вишеструког поврата. 
 

Члан 20. 
 

 Забрана одигравања утакмице на одређеном подручју и забрана одигравања утакмице 
без присуства публике не може бити већа од 2 (две) утакмице. 
 На утакмицама које се због казне изречене клубу, играју без присуства публике могу 
бити присутни: играчи и остала службена лица која су у складу са одговарајућим 
пропозицијама такмичења, уписана у записник са утакмице, потребан број радника МУП-а и 
редара, хигијеничара и представника средстава јавног информисања са уредном 
акредитацијом.  
 Пропозицијама такмичења одређује се удаљеност на којој се могу играти утакмице у 
случају изрицања казне забране одигравања утакмица на одређеном подручју. 
 

Члан 21. 
 

 Казна одузимања бодова не може бити већа од 4 (четири) бода. 
 Клуб кажњен казном одузимања бодова губи бодове које је освојио до изрицања, а ако 
није освојио бодове да би се казна могла применити, бодови ће се одузети од оних које клуб 
освоји до краја такмичарске године. 
 

Члан 22. 
 

 Казна забране наступања не може бити већа од 4 (четири) утакмице за првенствене 
утакмице, односно не може бити дужа од годину дана за куп утакмице или утакмице у 
иностранству.  
 
 
IV  ОДМЕРАВАЊЕ КАЗНИ 
 

Члан 23. 
 

 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 24. 
 

 У случају када постоје такве олакшавајуће околности које указују да се и блажом 
казном може постићи сврха кажњавања, може се изрећи казна испод границе предвиђене 
овим Правилником. 
 Ублажавање казне врши се таком што се казна забране играња или вршења дужности 
за одређени број утакмица, казна временске забране играња или вршења дужности, умањује 
највише до половине рачунајући од минимума казне предвиђене за тај прекршај, с тим што се 
клубу ублажавањем може увек изрећи новчана казна. 
 Олакшавајуће околности постоје увек када је учинилац пре учињеног прекршаја био 
примерног спортског понашања или на то указује његов стаж, углед или учешће у 
репрезентацији. 
 Признање учиниоца увек је олакшавајућа околност. 
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 У случају изрицања казне према играчима млађих категорија (пионира, кадета и 
јуниора), може се ирећи блажа казна. 
 

 
Члан 25. 

 
 Отежавајуће околности постоје ако је извештај учињен у поврату, када постоје 
нарочито тешке последице или друге околности због којих је прекршај доби тежи облик. 
 Учинилац је у поврату ако је раније био кажњаван за учињени прекршај, а није 
протекло више од године дана рачунајући од дана издржане казне. 
 

Члан 26. 
 

У случају одмеравања казне за више прекршаја о којима се истовремено одлучује, 
најпре се утврђује казна за сваки прекршај посебно, а потом се доноси одлука о јединственој 
казни и то према следећем: 

- ако је за један прекршај утврђена казна доживотне 
дисквалификације, изриче се само та казна, 

- више казни временске забране играња или вршења дужности или 
казне забране играња или вршења дужности за одређени број 
утакмица, спаја се у једну казну која мора бити мања од збира 
изречених казни, 

- ако је за један прекршај изречена казна временске забране играња 
или вршења дужности, а за други забрана играња или вршења 
дужности за одређени број утакмица, тада се изриче јединствена 
казна временске забране играња или вршења дужности, 

- када је за један прекршај изречена новчана казна, а за други било 
која казна, осим доживотне дисквалификације, изричу се обе казне, 

- ако је изречено више новчаних казни, јединствена казна не може 
бити већа од збира појединачних казни. 

 
Члан 27. 

 
 Приликом изрицања временске казне забране играња или вршења дужности и новчане 
казне, извршење изречене казне може се одложити за време које не може бити краће од 3 
(три) месеца нити дуже од једне године, с тим да се изречена казна неће извршити, ако 
учинилац у том року не учини нови прекршај. 
 Казна која је утврђена учиниоцу дисциплинског прекршаја не може бити дужа од 
временског периода за који се казна условљава. 
 
 
 V ЗАСТАРЕЛОСТ 
 

Члан 28. 
 

 Покретање дисциплинског поступка застарева у року од 6 (шест) месеци рачунајући од 
дана извршења прекршаја, односно у року од 3 (три) месеца о дана сазнања за учињени 
прекршај. 
 Апсолутна застарелост покретања поступка наступа у року од једне године, рачунајући 
од дана извршења прекршаја. 
 

Члан 29. 
 

 Изречена казна не може се извршити ако је протекло: 



 7 

- једна година од изрицања новчане казне или забране играња или 
вршења дужности за одређени број утакмица, 

- две године од изрицања казне временске забране играња или 
вршења дужности у трајању од једне године и 

- три године о изрицања временске казне играња или вршења 
дужности у трајању преко једне године. 

Застаревање извршења казне почиње од дана када је одлука постала правоснажна.  
 

Члан 30. 
 

 Учинилац дисциплинског прекршаја који је кажњен опоменом, новчаном казном, 
забраном играња или вршења дужности за одређени број утакмица, ако у року од 6 (шест) 
месеци не учини нови дисциплински прекршај брише се из евиденције кажњених. 
 Учинилац дисциплинског прекршаја који је кажњен до 6 (шест) месеци, ако у року од 
једне године од издржане или ублажене казне не учини нови дисциплински прекршај брише се 
из евиденције кажњених. 
 Учинилац дисциплинског прекршаја који је кажњен временском казном преко 6 (шест) 
месеци забраном одигравања утакмица на одређеном подручју, забраном одигравања 
утакмица без посматрача на домаћем терену, забраном наступања у земљи или иностранству, 
па у року од три године од издржане или ублажене казне не учини нови дисциплински 
прекршај брише се из евиденције кажњених. 
 Казна чије је извршење одложено брише се из евиденције кажњених протеком 6 (шест) 
месеци, рачунајући од дана протека времена за које продужење одложено. 
 Казна одузимања бодова и доживотне дисквалификације не брише се из казнене 
евиденције.  
 
 
VI     ПОСЕБНИ ДЕО 
 

Члан 31. 
 

 Ко се неспортски понаша према играчу свог или противничког тима, службеним лицима 
и посматрачима за време игре, после игре на терену или ван њега, а у вези са хокејашким 
спортом: 

- казниће се опоменим или новчаном казном, или забраном играња, 
односно вршења дужности до три месеца или забраном играња 
односно вршења дужности до четири утакмице.ж 

            Под неспортским понашањем подразумева се: псовање, непристојни гестови, 
приговарање судијским одлукама и одлукама службених лица, као и изазивање играча свог 
или противничког тима, службених лица и посматрача речима, покретима и гестовима, као и 
све оне радње које могу штетити угледу хокејашког спорта. 

 
Члан 32. 

 
 Играч који је због грубог неспортског понашања дисквалификован или због врло грубе 
игре искључен до краја времена трајања игре: 

- казниће се забраном играња до два месеца или забраном играња до 
четири утакмице новчаном казном. 

Грубо неспортско понашање и врло груба игра су дефинисани Међународним 
Правилима хокејашке игре. 
 

Члан 33. 
 

 Играч који удари свог или противничког играча: 
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- казниће се забраном играња најмање две утакмице и новчаном 
казном. 

За прекршај из претходног става у тежем и поновљеном случају: 
- казниће се забраном играња од четири месеца до годину дана и 

новчаном казном. 
За покушај ће се казнити. 

 
 

Члан 34. 
 

 Играч или спортски радник који на терену или ван терена у вези са хокејашким 
спортом физички нападне судију или друго службено лице: 

- казниће се забраном играња или вршења дужности најмање шест 
месеци и новчаном казном. 

За прекршај из претходног става у тежем и поновљеном случају: 
- казниће се забраном играња или вршења дужности најмање годину 

дана. 
За покушај ће се казнити. 

 
Члан 35. 

 
 Играч или спортски радник који за време игре или тек по завршеној игри физички 
нападне гледаоце: 

- казниће се забраном играња или вршењем дужности до годину дана 
и новчаном казном. 

За покушај ће се казнити. 
 

Члан 36. 
 

 Играч који у прелазном року потпише уговор са два или више клубова: 
- казниће се забраном играња до годину дана и новчаном казном. 

 
Члан 37. 

 
 Службено лице – хокејашки радник који физички нападне играча или службено лице на 
утакмици: 

- казниће се забраном вршења дужности од најмање годину дана. 
За прекршај из претходног става у тежем или поновљеном случају: 

- казниће се забраном вршења дужности од две године или 
доживотном дисквалификацијом. 

За покушај ће се казнити. 
 

Члан 38. 
 

 Клуб који не организује утакмицу у складу са прописима, или не испуни неке од 
обавеза и Пропозиција такмичења или општег акта о организацији такмичења односно 
упутства у вези са организацијом такмичења: 

- казниће се опоменом или новчаном казном. 
 

Члан 39. 
 

 Клуб – организатор утакмице на чијем терену било да је власник или корисник терена, 
у вези са утакмицом пер, 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 гостојући клуб 
чији навијачи проузрокују или учествују у нереду: 
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- казниће се у лакшем случају новчаном казном. 
За прекршај из претходног става у тежем или поновљеном случају: 

- казниће се забраном одигравања утакмица на одређеном подручју 
или забраном одигравања утакмица без присуства публике и 
новчаном казном. 

Тежим прекршајем у смислу претходног става сматра се: физички напад гледаоца на 
учеснике игре – играче и службена лица (судије, делегата, тренера, помоћног тренера или 
техника, руководиоца екипе, лица за записничким столом, редара и др.), већи нереди публике 
на или око терена односно изван дворане пре, за време и после утакмице. 
 

Члан 40. 
 

 Играч или службено лице чијом се кривицом утакмица прекине, па није настављена: 
- казниће се забраном играња односно вршења дужности од три 

месеца до годину дана и новчаном казном. 
 

Члан 41. 
 

 Ако се екипа на игралишту тако понашала да се услед изгреда које је проузроковала, 
утакмица морала прекинути: 

- казниће се одузимањем једног бода и новчаном казном. 
 

Члан 42. 
 

 Екипа која неоправдано напусти игралиште или одбије да на позив судије настави 
прекинуту утакмицу, па због тога утакмица буде регистрована службеним резултатом: 

- казниће се одузимањем једног бода и новчаном казном. 
Играч или службено лице екипе који је наговорио извршење прекршаја из претходног 

става: 
- казниће се забраном играња односно вршења дужности од најмање 

шест месеци и новчаном казном. 
 

Члан 43. 
 

 Клуб који неоправдано не наступи на првенственој утакмици: 
- казниће се одузимањем једног бода и новчаном казном, 
- у поновљеном случају казниће се одузимањем два бода и новчаном 

казном. 
 
 

Клуб који неоправдано не наступи на утакмици у куп такмичењу: 
- казниће се забраном наступања у куп такмичењу и новчаном 

казном. 
Клуб који неоправдано одустане од такмичења млађих узрасних категорија, или  

напусти већ започето такмичење: 
- казниће се новчаном казном. 

Клуб који неоправдано одустане од такмичења: 
- казниће се новчаном казном. 

 
Члан 44. 

 
 Играч који наступи на јавној утакмици за други клуб без одобрења матичног клуба: 

- казниће се новчаном казном или забраном играња од једног до шест 
месеци. 
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Играч који наступи на јавној утакмици пре него што је стекао право играња или ако се 
налази под суспезијом или казном: 

- канзиће се забраном играња од три месеца до годину дана и 
новчаном казном. 

Клуб који омогући прекршај из става 1. и 2. овог члана: 
- казниће се новчаном казном, а за прекршај из става 2 ако је учињен 

на првенственој утакмици може се казнити и одузимањем једног 
бода. 

 
Члан 45. 

 
 Клуб који наступи на јавној утакмици, а налази се под суспезијом или казном: 

- казниће се одузимањем једног бода и новчаном казном. 
Клуб који наступи на првенственој или куп утакмици са неправилно регистровцаним 

или лиценцираним играчем: 
- казниће се одузимањем једног бода и новчаном казном, 
- у поновљеном случају казниће се одузимањем једног бода и 

новчаном казном. 
 

Члан 46. 
 

 Играч који неоправдано не дође на припреме, тренинг или утакмицу хокејашких 
репрезентација савеза, или их неоправдано напусти: 

- казниће се забраном играња до шест месеци и новчаном казном. 
Одговорно лице у клубу које наговара играча да учини прекршај из претходног става 

или онемогући играча да дође на припреме, тренинге или утакмицу хокејашких 
репрезентација: 

- казниће се забраном вршења дужности најмање шест месеци. 
Клуб који онемогући играчу да дође на припреме, тренинге или утакмице 

репрезентативних селекција: 
- казниће се новчаном казном. 

 
Члан 47. 

 
 Играч који у намери да противничкој екипи омогући повољан исход утакмице не игра 
по свом најбољем знању или се не залаже, па због тога његова екипа оствари неповољан 
резултатски исход утакмице: 

- казниће се забраном играња најмање шест месеци. 
За покушај ће се казнити. 

 
Члан 48. 

 
 Клубови који се унапред договарају о исходу утакмице или договоре њен исход: 

- казниће се одузимањем три бода 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 знати да је исход договорен: 
- казниће се забраном вршења дужности најмање годину дана или 

доживотном дисквалификацијом. 
За покушај ће се казнити. 
 

Члан 49. 
 

 Играч, хокејашки радник или клуб који вређа, клевета или шири неистине о свом или 
било којем клубу, о свом или противничком играчу, хокејашком раднику било ког клуба или 
хокејашког руководства, судији или тренеру: 
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- казниће се забраном играња односно вршења дужности до шест 
месеци или новчаном казном. 

 
Члан 50. 

 
 Играч који у вези са регистрацијом пружи лажне, нетачне или непотпуне податке од 
значаја за регистрацију и право наступа који се истовремено региструје за више клубова или 
који на било који начин, обмане свој или неки други клуб, који преправи или неовлашћено 
уноси нетачне податке у документа на основу којих се врши регистрација и утврђује право 
наступа: 

- казниће се забраном играња најмање шест месеци и новчаном 
казном. 

 
 Одоборно лице у клубу или орган који врши регистрацију који омогући или са чијим се 
знањем учини прекршај из претходног става: 

- казниће се забраном вршења дужности најмање годину дана. 
Клуб са чијим је знањем извршен прекршај из става 1. овог члана: 

- казниће се одузимањем бодова и новчаном казном. 
За покушај ће се казнити. 
 

Члан 51. 
 

Играч или хокејашки радник који у намери да надлежном органу отежа утврђивање 
материјалне истине, да нетачне податке или тражене податке не достави уопште: 

- казниће се опоменим. 
За прекршај из претходног става у тежем или поновљеном случају: 

- казниће се забраном играња односно вршења дужности од два 
месеца до годину дана. 

Клуб који учини прекршај из става 1. овог члана: 
- казниће се опоменим или новчаном казном. 

За прекршај из претходног става у тежем или поновљеном случају: 
- казниће се одузимањем бодова и новчаном казном. 

 
Члан 52. 

 
Хокејашки радник који као члан хокејашког органа несавесним обављањем послова 

омогући неку корист своме или другом клубу: 
- казниће се забраном вршења функције најмање шест месеци. 

За прекршај из претходног става у тежем или поновљеном случају: 
- казниће се доживотном дисквалификацијом. 

За покушај ће се казнити. 
 

Члан 53. 
 

 Клуб који не извршава обавезе из акта хокејашке организације, одлуке и упутства 
органа хокејашке организације: 

- казниће се новчаном казном. 
За прекршај из претходног става у тежем или поновљеном случају: 

- казниће се одузимањем бодова и новчаном казном. 
 

Члан 54. 
 

 Хокејашки радници као чланови хокејашких форума – органа и тела хокејашких 
организација, одговарају за сваку повреду дужности која проистиче из одредби Статута и 
других аката хокејашкг савеза, односно свих функција које су им поверене. 
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 За повреду дужности и функција хокејашки радници биће кажњени: 
- због злоупотребе службеног положаја, или прекорачења службеног 

овлашћења, до 2 (две) године забране вршења функције, 
- збор немарног вршења дужности, а које је проузроколвало застој 

или неправилан рад организације, биће кажњени до 1 (једне) 
године забране вршења функције, 

- због избегавања вршења поверене функције, биће кажњени 
опоменом или забраном вршења функције до 6 (шест)месеци, 

- због поступка који крњи углед организације, биће кажњени до 2 
(две) године забране вршења функције, 

- због прикривања и неправилног односа према надлежним органима, 
биће кажњени до 1 (једне) године забране вршења функције, 

- због неправилног извршења регистрације биће кажњени до 1 
(једне) године забране вршења функције, 

- због непоштовања и неспровођења одлука и закључака органа и 
тела хокејашке организације, биће кажњени до 3 (три) године 
забране вршења функције. 

 
Члан 55. 

 
 Клуб чији играчи и одговорна лица својим држањем у иностанству на утакмицама или 
ван истих штете угледу савеза: 

- казниће се забраном наступања у иностранству од најмање годину 
дана. 

Играчи и одговорна лица из клуба који учине прекршај из претходно става: 
- казниће се новчаном казном или забраном играња односно вршења 

дужности до годину дана. 
 

Члан 56. 
 

 Судија који у одређено време не дође да суди утакмицу за коју је одређен или уопште 
не дође, а то не може да оправда, судија који није благовремено отказао утакмицу, као и 
судија који откаже утакмицу, а разлози отказа нису у складу са прописаним: 

- казниће се забраном суђења од једног до шест месеци. 
За прекршај из претходног става у поновљеном случају: 

- казниће се забраном суђења најмање шест месеци. 
За прекршај из става 1. и 2. овог члана казниће се истом казном и службено лице на 
утакмици (делегат, контролор, записничар и мерилац времена). 
 

Члан 57. 
 

 Судија који прекине утакмицу супротно акима хокејашке организације: 
- казниће се забраном суђења од три месеца до годину дана. 

 
Члан 58. 

 
 Судија који приликом суђења учини повреду Правила хокејашке игре или покаже 
њихово недовољно познавање, као и непознавање других прописа хокејашке организације у 
вези са одигравањем утакмице: 

- казниће се забраном суђења од једног до шест месеци. 
За прекршај из претходног става у поновљеном случају: 

- казниће се забраном суђења најмање шест месеци. 
 

Члан 59. 
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 Службено лице на утакмици које благовремено не достави извештај са утакмице 
(записник, контролу): 

- казниће се забраном вршења дужности од једног до шест месеци. 
За прекршај из претходног става у поновљеном случају: 

- казниће се забраном вршења дужности најмање шест месеци. 
 

Члан 60. 
 

 Судија или службено лице на утакмици који наплати већу таксу од прописане или 
путне трошкове веће од стварних, као и трошкове на које није имао право: 

- казниће се забраном вршења дужности од три месеца до годину 
дана. 

За прекршај из претходност става у тежем или поновљеном случају: 
- казниће се забраном вршења дужности најмање годину дана или 

доживотном дисквалификацијом. 
За покушај ће се казнити. 

 
Члан 61. 

 
 Судија који суди утакмицу а налази се под суспензијом или казном: 

- казниће се забраном суђења од шест месеци до годину дана. 
 

Члан 62. 
 

 Судија или службено лисе на утакмици, који прими новац или друге материјалне 
погодности ради омогућавања повољног исхода утакмице за једног од противника: 

- казниће се забраном суђења односно вршења дужности најмање 
две године или доживотном дисквалификацијом. 

Ако је лице које је дало новац или друге материјалне погодности ради чињења 
прекршаја из претходног става члан хокејашке организације, казниће се истом казном. 

За покушај ће се казнити. 
 

Члан 63. 
 

 Ако члан хокејашке организације или одговорно лице захтева од других чланова 
хокејашке организације, клубова или органа новац или другу материјалну корист да нешто 
учини или не учини, што је иначе дужан учинити: 

- казниће се забраном вршења свих функција у хокејашком спорту 
најмање две године или доживотном дисквалификацијом. 

За прекршај из претходног става осим казне одговорног лица: 
- казниће се клуб одузимањем бодова. 

 
Члан 64. 

 
 Хокејашка организација, клуб, хокејашки радник, судија или играч који према савезу не 
испуњава и занемарује своје дужности и обавезе: 

- казниће се опоменом или новчаном казном. 
За прекршај из претходног става у тежем и поновљеном случају: 

- казниће се забраном одигравања утакмица, или играња или вршења 
дужности до шест месеци. 
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VII    ПРОЦЕСНЕ ОДРЕДБЕ 
 

1. Дисциплински судија хокејашки савез у првом степену, а Комисија за прописе и 
жалбе савеза у другом степену, за све прекршаје на нивоу савеза. 

1. Дисциплински органи 
 

Члан 65. 
 

 За вођење дисциплинског поступка и изрицање казни надлежни су: 

2. Првостепени орган за спровођење такмичења у првом, а Комисија за прописе и 
жалбе савеза, за прекршаје на или у вези са такмичењем завршног дела Купа 
савеза, и завршним такмичењима млађих узрасних категорија на нивоу савеза. 

3. Уместо колективног органа, одлуке може доносити посебно одређени инокосни 
орган –дисциплински судија за све прекршаје у вези редовног такмичења на 
првенственим утакмицама у првом, а Управни одбор Савеза клубова и Управни 
одбор Савеза судија (за судије и контролоре) у другом степену. 

 
Члан 66. 

 
 Одлуке донете у дисциплинском поступку од стране органа из претходног члана 
Правилника делују у оквиру целог хокејашког савеза. 
 

Члан 67. 
 

 Дисциплински органи воде евиденције о изреченим казнама, а на одговарајући начин 
обавештавају друге органе и организације о изреченим казнама.  
 

1. извештаја – изјаве судије или делегата – контролора, 

2. Покретање и ток поступка 
 

Члан 68. 
 

 Дисциплински поступак покреће се на основу: 

2. пријаве клуба, органа и тела хокејашких савеза, заједнице клубова, тренера и 
судија, 

3. пријаве одговорног лица, органа или теле утврђеног у другим актима, 
4. писмене пријаве члана хокејашке организације, 
5. по службеној дужности када дисциплински орган сазна за дисциплински прекршај.  

 
Члан 69. 

 
 Пријава се подноси надлежном дисциплинском органу који одлучује о покретању 
поступка. 
 Ако дисциплински орган утврди да није надлежан за пријављени дисциплински 
прекршај, пријаву ће доставити надлежном дисциплинском органу. 
 

Члан 70. 
 

 У дисциплинском поступку саслушање учиниоца прекршаја, сведока или вештака врше 
дисциплински органи, овлашћена службена лица хокејашке организације и замољени органи и 
организације. 
 У случају да пријава за дисциплински прекршај буде уписана у записник за утакмице, 
службено лице (делегат – контролор), дужан је саслушати пријављеног узимањем изјаве, а ако 
из објективних разлога није у могућности учинити, клуб је дужан да његову изјаву достави у 
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року од 48 (четрдесетосам) сати надлежном дисциплинском органу, а ако то не учини сматраће 
се да је саслушан и одлука ће се донети на основу материјала са којим располаже. 
 

Члан 71. 
 

 Ако се учинилац прекршаја не одазове на саслушање или не достави писмену изјаву, 
сматраће се да је саслушан и одлука ће се донети на основу расположивог материјала. 

 
Члан 72. 

 
 Учинилац дисциплинског прекршаја има право да тражи да буде позван о свом трошку 
на седницу дисциплинског органа и у првом и у другом степену. 
 

Члан 73. 
 

 Дисциплински поступак мора бити хитан и економичан. 
 

Члан 74. 
 

 Ако су дисциплинским поступком проузроковани трошкови, надлежни дисциплински 
орган 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 терет учиниоца прекршаја, уколико буде проглашен 
за учињени прекршај. 
 
 

1. аутоматска и 

3. Суспензија 
Члан 75. 

 
 Суспензија може бити: 

2. на основу одлуке дисциплинског органа. 
 

Члан 76. 
 

 Аутоматска суспензија наступа када играч на јавној утакмици буде искључен до краја 
времена трајања игре, или дисквалификован због грубог неспортског понашања, осим на 
утакмицама које се играју у организацији ИХФ и ЕХФ за која искључења важе прописи тих 
организација. 
 Не сматра се дисквалификацијом случај када је играч дисквалификован после трећег 
искључења на два минута, односно услед прекршаја према противнику који по Међународним 
Правилима хокејашке игре не подлеже  додатним санкцијама. 
 Аутоматска суспензија настала искључењем на пријатељској утакмици аутоматски 
престаје даном предаје изјаве искљученог играча надлежном дисциплинском органу или 
овлашћеном лицу. 
 Аутоматска суспезија настала искључењем играча на првенственој утакмици или куп 
утакмици, траје у складу са одредбама овог Правилника и не односи се на пријатељске 
утакмице. 
 

Члан 77. 
 

 Аутоматска суспензија траје до месец дана, а одлуком дисциплинског органа, у случају 
да у том року дисциплински поступак није могао бити окончан, може се продужити за још 
један месец. 
 Дисциплински орган може донети одлуку о скидању аутоматске суспензије. 
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 На турнирским такмичењима, одлуку о скидању аутоматске суспензије може донети 
такмичарска комисија. 
 

Члан 78. 
 

 Ако клуб, играч, службено лице у остављеном прописаном року у општем акту или 
одлуци надлежног органа не исплати одређену новчану казну или обавезу према играчу, 
клубу, хокејашком савезу или заједници клубова, суспендоваће се на основу одлуке надлежног 
органа и против њега покреће се дисциплински поступак. 
 Суспезнија почиње тећи од дана истека остављеног рока за исплату новчане казне или 
обавезе, а скида се: 

1. Одлуком надлежног дисциплинског органа када се утврди да је престао разлог 
суспензије. 

2. Аутоматски после извршене уплате пуног износа новчане казне или обавезе, ако је 
одлуком којом је суспензија одређена тако наведено. 

 
Члан 79. 

 
 Дисциплински орган може учиниоцу прекршаја изрећи суспензију у сваком случају када 
је покренуо дисциплински поступак, а за учињени прекршај је предвиђена тежа казна. 
 Суспезнија из претходног става почиње тећи даном пријема одлуке – саопштења и 
може трајати до месец дана, а у сложенијим случајевима дисциплинског поступка до два 
месеца. 
 

Члан 80. 
 

Време проведено под суспезијом урачунава се у казну. 
 

Члан 81. 
 

 Изузетно од одредби члана 77. и 79. овог Правилника, у случају да је од надлежног 
органа покренут кривични или административни поступак, суспензија може трајати и дуже од 
два месеца, а надуже до кончања тог поступка. 
 

 
4. Одлуке дисциплинског органа 
 

Члан 82. 
 

 За пуноважно одлучивање на седници дисциплинског органа мора присуствоати више 
од половине чланова органа. 
 Одлуке се доносе већином гласова укупног броја чланова органа.  
 

Члан 83. 
 

 Дисциплинска казна и суспензија која се изрекне у вези са прекршајима учињеним на 
такмичењима објављује се у службеном билтену такмичарских органа. 
 У свим осталим случајевима одлука о казни сачињава се као посебан отправак и мора 
садржати: 
 -увод, 
 -изреку (диспозитив) 
 -образложење и 
 -поуку о правном леку. 
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 У службеним билтенима такмичарског органа и у посебној одлуци назначава се 
учинилац дисциплинског прекршаја, опис и врста повреде, основ за изрицање казне, врста и 
висина казне, од када казна тече и поука о правном леку. 
 Посебни отправак одлуке о казни садржи и назив и састав дисциплинског органа, 
правни основ за надлежност, место и време доношења одлуке, основ за покретање поступка, 
анализу проведених доказа, отежавајуће и олакшавајуће околности. 
 

Члан 84. 
 

 Кад дисциплински орган утврди да нема места покретању дисциплинског поступка, 
својом одлуком одбацује поднету пријаву, а када утврди постојање неке од околности која му 
онемогућава даље вођење поступка, као што је застарелост, смрт учиниоца или престанак 
постојања хокејашке организације или клуба, одустанком од поднете дисциплинске пријаве, 
одлуком ће обуставити поступак. 
 

Члан 85. 
 

 Ако дисциплински орган утврди да прекршај за који је поднета пријава није предвиђен 
у Дисциплинском правилнику, или неком другом општем акту савеза, или да постоје околности 
које искључују дисциплинску одговорност, или ако није доказано да је учинилац учинио 
прекршај због којег је поднета дисциплинска пријава, дисциплински орган ће учиниоца 
ослободити од дисциплинске одговорности. 
 

Члан 86. 
 

 Одлуке дисциплинских органа достављају се лично или препорученом пошиљком. 
 Када се одлука о казни објављује у билтену такмичарског органа, достава билтена 
врши се учиниоцима прекршаја. 
 У случају хитности казна се саопштава телеграмом на адресу клуба чији је тим или 
играч кажњен. 
 
 
5. Жалбени поступак 
 

Члан 87. 
 
 Против одлуке у првом степену може се уложити жалба у року од 3 (три) дана 
рачунајући од дана пријема исте. 
 Пропозицијама такмичења или одлуком надлежног органа може се прописати да се за 
жалбу плаћа такса или полаже аконтација на име трошкова жалбеног поступка. 
 Жалба се предаје писмено дисциплинском органу првог степена, који је у року до 3 
(три) дана дужан жалбу доставити другостепеном органу. 
 Као време предаје жалбе узима се време када је жалба непосредно предата или када је 
предата у пошти препорученом пошиљком. 
 

Члан 88. 
 

 Изузетно од одредбе претходног члана овог Правилника, на одлуку надлежног 
првостепеног органа донету у завршници Купа савеза и завршним такмичењима млађих 
узрасних категорија, жалба се подноси у року од 24 (двадесет четири) сада од времена 
саопштења одлуке. 
 Другостепени орган жалбу из претходног става дужан решити у року од 48 (четрдесет 
осам) сати. 
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Члан 89. 
 

 Жалбу могу поднети: 
3. кажњени, 
4. подносилац извештаја или пријаве, 
5. клуб чији је играч или одговорно лице кажњено и 
6. орган чији је члан кажњен. 

 
Члан 90. 

 
 Жалба на одлуку о казни из члана 13. 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 91. 
 

 Првостепени орган одбациће жалбу решењем, ако је неблаговремена и недозвољена.  
 Жалба ће се одбацити решењем као неблаговремена, ако се утврди да је поднета 
после прописаног рока у члану 87. и 88. овог Правилника. 
 Жалба ће се одбацити решењем као недозвољена ако се утврди да је жалбу изјавило 
неовлашћено лице, или лице које се одрекло од жалбе, или одустало од жалбе, или ако жалба 
није дозвољена, или да на жалбу није уплаћена прописана такса. 
 На решење из става 2. и 3. може се уложити жалба другостепеном органу у року од 3 
(три) дана од дана пријема првостепене одлуке. 
 

Члан 92. 
 
 Решавајући по жалби другостепени орган може: 

1. жалбу као неосновану одбити и првостепену одлуку потврдити, 
2. жалбу уважити и првостепену одлуку укинути и предмет вратити првостепеном 

органу на поновно одлучивање, 
3. жалбу уважити и првостепену одлуку преиначити. 

 
Члан 93. 

 
 Ако је жалба изјављена само у корист кажњеног, у даљем поступку против њега се не 
може изрећи тежа казна. 
 

Члан 94. 
 

 Одлука другостепеног органа је коначна. 
 
 

1. предлог за понављање поступка, 

6. Ванредни правни лекови 
 

Члан 95. 
 

 Ванредни правни лекови против коначне одлуке су: 

2. захтев за заштиту Правилника, 
3. ванредно ублажавање казне. 

 
Члан 96. 

 
 Понављање поступка може се предложити: 

1. Ако се докаже да је коначна одлука заснована на лажним доказима или изјавама, 
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2. Ако се утврде нове чињенице и нови докази који би били од утицаја на доношење 
коначне одлуке, а који раније нису били познати, 

3. Ако је у две или више одлука против истог учиниоца правоснажно изречено више 
казни, а нису примењене одредбе из члана 26. овог Правилника о одмеравању 
јединствене казне за прекршаје у стицају. 

 
Члан 97. 

 
 Предлог за понављање поступка подноси се органу који је донео првостепену одлуку у 
року од 30 (тридесет) дана од дана сазнања за лажне доказе или изјаве, односно нове 
чињенице и нове доказе, а најкасније у року од годину дана од дана правоснажности одлуке. 
 

Члан 98. 
 

 Орган који је донео првостепену одлуку може предлог решењем одбацити као 
неблаговремен или недопуштен, или одбити као неоснован. 
 Ако орган који је донео првостепену одлуку, предлог уважи, спровешће нови поступак 
и донети нову првостепену одлуку. 
 За доношење одлуке из члана 96. тачке 3. овог Правилника надлежан је првостепени 
орган који је изрекао најстрожију врсту казне, а код истоврсних казни, орган који је изрекао 
највећу казну, а ако су казне једнаке онај који последњи је последњи изрекао казну. 
 Уколико дисциплински орган уважи предлог за понављање поступка преиначиће ранију 
првостепену одлуку у погледу казне и изрећи нову казну или ће утврдити колико се од казне 
изречене ранијом одлуком има извршити. 
 На решење из става 1. овог члана није дозвољена жалба. 
 

Члан 99. 
 

 Против одлуке донете у дисциплинском поступку може се подићи захтев за заштиту 
Правилника у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема коначне одлуке. 
 

Члан 100. 
 

 Захтев за заштиту Првилника може се подићи: 
1. Ако је подносилац захтева искористио могућност редовног правног лека. 
2. Ако је дисциплински орган био непрописно састављен или ако је у доношењу 

одлуке учествовао члан који није могао одлучивати. 
3. Због погрешне примене материјалних одредаба овог Правилника или других аката 

који адрже одредбе о дисциплинској одговорности савеза.  
 

Члан 101. 
 

 Захтеве за заштиту Правилника решава Управни одбор СХНТС. 
 Захтев се подноси преко органа који је донео одлуку у првом степену, а овај је 
обавезан да га у року од 3 (три) дана, са целокупном документацијом доставити Управном 
одбору СХНТС. 
 

Члан 102. 
 

 Управни одбор СХНТС може Захтев за заштиту Правилника уважити и донети нову 
одлуку или га одбацити као недозвољен или неблаговремен или га одбити као неоснован. 
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Члан 103. 
 

 Када постоје несумњиви докази да је изречена казна остварила своју васпитну и 
спортско – етичку сврху, Управни одбор Савеза може, на молбу учиниоца прекршаја, донети 
одлуку о ублажаваљу казне или ослобађању даљег издржавања казне. 
 Захтев се не може поднети пре него што протекне половина казне. 
 
 
VIII    ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 104. 
 

 Дисциплински поступак започет пре ступања на снагу овог Правилника, завршиће се 
по одредбама претходног Правилника уколико је то за учиниоца прекршаја повољније. 
 

Члан 105. 
 

 Аутентично тумачење одредаба овог Правилника даје Управни одбор Савеза. 
 

Члан 106. 
 

 Пропозицијама такмичења не могу се прописивати прекршаји који нису предвиђени 
овим Правилником, а нити блаже или строжије казне утврђене у овом Правилнику. 
 

Члан 107. 
  
 Овај Правилник ступа на снагу и примењује се 8 дана од дана објављивања на 
званичном сајту Савеза хокеја на трави Србије. 
 
 
 
 
 
 
       САВЕЗ ХОКЕЈА НА ТРАВИ СРБИЈЕ 
                         Председник Скупштине 
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 На основу члана 15. став 2. Дисциплинског правилника Савеза хокеја на трави Србије, 
на седници одржаној у     , дана  __________________  године, донео 
следећу:  

 
  
 
  

 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 
 
 

Члан 1. 
 
 

 Учиниоцу прекршаја који је предвиђен у члану 13. под А/ тачка 2. Дисциплинског 
правилника савеза изриче се новчана казна од    до    . 
  
 

Учиниоцу прекршаја који је предвиђен у члану 13. под Б/ тачка 2. Дисциплинског 
правилника савеза изриче се новчана казна од    до    .  
 
 
 

Члан 2. 
 
 

 У складу са чланом 74. став 1. и 2. Дисциплинског правилника савеза, учинилац 
прекршаја, уколико буде проглашен одговорним за учињени прекршај, обавезан је и на 
плаћање паушалног износа, који не може бити већи од    . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Савез хокеја на трави Србије 
       Председник Управног одбора 
 
                 

 


