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Београд, 2016. године 



      На основу Члана 33. Статута Кик бокс савеза Србије, Управни одбор Кик бокс 

савеза Србије на својој седници одржаној 19.11.2016. године, донео је  
 

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК 

КИК БОКС САВЕЗА СРБИЈЕ 

 

 
I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овим Правилником утврђују се дисциплинска и материјална одговорност (у 

даљем тексту одговорност) такмичара, клубова и њихових представника, тренера, 

судија и радника чланова Кик бокс савеза Србије (у даљем тексту – Савез). 

 Овим правилником се такође утврђују врсте прекршаја, дисциплинске мере, 

поступак и начин извршења тих мера, начин вођења евиденције изречених мера, 

поступак по жалби на одлуке о изреченим мерама, застарелост вођења поступка, 

извршење мера, услови и начин удаљења (суспензије), начин накнаде штете, као и 

друга питања у вези са одговорношћу. 

 

Члан 2. 

 Лица из члана 1. (у даљем тексту субјекти) одговорни су дисциплински и 

материјално за савесно извршавање својих обавеза у складу са законима, као и општим 

актима Савеза. 

 

Члан 3. 

 Одговорност субјекта може се утврђивати само за оне прекршаје који су у време 

њиховог извршења били као дисциплински прекршаји утврђени овим Правилником. 

 

 Нико не може бити одговоран за прекршај, ако пре него што је учињен, није био 

предвиђен овим Правилником или другим одговарајућим актима Савеза, нити се може 

изрећи дисциплинска санкција ако унапред није била прописана. 

 

Члан 4. 

 Непознавање Статута, овог Правилника и осталих општих аката у кик бокс 

организацији никога не оправдава и не ослобађа од одговорности. 

 

Члан 5. 

 Казна се може изрећи ако је преступ или прекршај предвиђен овим 

правилником.  

Изузетно, за преступ или прекршај који није предвиђен овим Правилником 

прекршилац ће бити кажњен по одредбама предвиђеним за сличне случајеве. 

За прекршај предвиђен овим Правилником казниће се учинилац ако је прекршај 

учињен на територији Републике Србије или ако је учињен у оквиру такмичења које је 

у надлежности Савеза и од стране члана Савеза, без обзира на место где је учињен, 

укључујући и иностранство. 

 

 

 



Члан 6. 

 Субјект који својом кривицом не испуњава своје обавезе или се не придржава 

одлука и прописаних мера Савеза, чини дисциплински прекршај у смислу овог 

Правилника.  

Одговорност за дисциплински прекршај постоји без обзира да ли је исти учињен 

са умишљајем или из нехата и да ли је учињен чињењем или не чињењем. 

 

Члан 7. 

 Код изрицања казне у обзир се узимају све околности које утичу на висину казне 

(отежавајуће и олакшавајуће), тежина прекршаја и његове последице, степен 

одговорности починиоца, намера и околности, начин на који је преступ или прекршај 

учињен, моралне особине и понашање прекршиоца пре и после учињеног преступа или 

прекршаја. 

Члан 8. 

 Дисциплинска мера за учињени прекршај не може се изрећи без претходног 

саслушања субјекта или његове писмене изјаве. 

 Изузетно се дисциплинска мера може изрећи и без саслушања, односно писане 

изјаве, ако се субјект без оправданог разлога не одазове уредно упућеном позиву на 

саслушање, односно давању писмене изјаве. 

 Такође се изузетно у циљу економисања поступком исти може водити и без 

саслушања субјекта, када дисциплински орган утврди да се ради о лакшем 

дисциплинском прекршају за који се може изрећи дисциплинска мера опомене. 

 

Члан 9. 

 Позив за давање писане изјаве субјекта доставља се поштом, препорученом 

пошиљком, преко седишта клуба којем припада субјекат или непосредно (уколико је 

прекршај учињен на такмичењу) од стране делегата такмичења. 

 

Члан 10. 

 Субјект има рок од 8 дана од дана позива да се одазове на саслушање или 

достави писмену изјаву дисциплинском органу.  

 

Уколико се субјект не одазове или не достави писмену изјаву, дисциплински 

орган ће изрећи казну без саслушања односно писане изјаве. 

 

Члан 11. 

 Субјект има право на одбрану у свим фазама поступка. 
 

 

II   ДИСЦИПЛИНСКИ ОРГАНИ 
 

 

Члан 12. 

 Дисциплински органи Савеза су: 

1. Дисциплинска комисија Савеза (Председник комисије и два члана) 

2. Управни одбор Савеза. 

 

Члан 13. 

Дисциплинску комисију Савеза бира Управни одбор Савеза. 

Председник Дисциплинске комисије мора имати вишу или високу стручну 

спрему. 



 

III   НАДЛЕЖНОСТ 
 

 

Члан 14. 

 Дисциплинска комисија Савеза решава у првом степену по пријави за покретање 

дисциплинског поступка на свим такмичењима која организује и спроводи Савез, као и 

у случају наступа и организације такмичења за које не постоји одобрење Савеза. 

Дисциплинска комисија Савеза непосредно решава и случајеве који нису 

предвиђени другим прописима, односно када се не може утврдити надлежност органа 

који треба да поступи по неком питању, а решење тог питања је у интересу кик бокса 

као спорта. 

Члан 15. 

 Управни одбор Савеза решава у другом степену по жалбама субјеката на одлуке 

Дисциплинске комисије Савеза, осим у случају одлучивања о искључењу из Савеза, 

када одлучује у првом степену. 

 

Одлуке Управног одбора Савеза су коначне. 
 

 

IV   ДИСЦИПЛИНСКЕ КАЗНЕ И ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ 
 

 

Члан 16. 

 Дисциплинске казне су: 

 

1. Опомена, 

2. Јавна опомена, 

3. Суспензија, 

4. Новчана казна у износу од 5.000.00 динара до 100.000,00 динара , 

5. Забрана такмичења или обављање функције у Савезу у трајању од 1 до 12 

месеци 

6. Искључење из Савеза. 

 

Члан 17. 

 Дисциплинске казне из члана 16. тачке 1.,2.,4. и 5. могу се изрећи за било који 

прекршај утврђен овим Правилником и било ком субјекту. 

Опомена се може изрећи за учињене прекршаје, ако су они мањег значаја и ако 

није наступила штетна последица, а учињени су под таквим олакшавајућим 

околностима које их чине особито лаким. 

Одлуку о искључењу из члана 16. тачка 6. доноси Управни одбор Савеза 

већином од укупног броја чланова и писмено је саопштава члану Савеза. 

 

Члан 18. 

 Дисциплинска мера суспензије може се изрећи само за дисциплинске прекршаје 

који су посебно утврђени овим Правилником. 

 

Члан 19. 

 Дисциплински прекршаји представљају следећа понашања субјеката: 

 



1. Неспортско понашање пре, за време и након завршетка спортског такмичења 

или за време свих активности које организује Савез, према другом субјекту, 

гледаоцима или другим званичним лицима исказано упућивањем увреда, псовки, 

клевета или упућивањем непристојних гестова, приговарање одлуци или 

одбијање извршавања одлуке судија. 

2. Одбијање субјекта да се на крају борбе поздрави са противником или да прими 

медаљу. 

3. Изазивање нереда, туча или учешћа у истом од стране субјекта. 

4. Давање лажних података или фалсификованих службених и личних исправа 

приликом регистрације субјеката. 

5. Наступање на јавном такмичењу када је под суспензијом или има казну забране 

наступања на јавном такмичењу, као и наступање на јавном такмичењу за другу 

екипу без одобрења клуба чији је члан. 

6. Наступање на свим облицима такмичења без одобрења Савеза. 

7. Организовање такмичења без одобрења Савеза. 

8. Наступање за инострани клуб без одобрења Савеза. 

9. Неоправдан недолазак или кашњење на припреме репрезентације, напуштање 

припрема без одобрења. 

10. Несавесно, немарно и неблаговремено извршавање репрезентативних обавеза. 

11. Прављење сметњи другом субјекту да наступа или присуствује припремама  

репрезентације. 

12. Нарушавање угледа Савеза или земље на међународним такмичењима. 

13. Неодазивање позиву дисциплинског органа, избегавању пријема истог, 

недавањем тражене изјаве, недостављањем доказа, онемогућавањем утврђивања 

истине на разне начине и сл. 

14. Неизмиривање правоснажних и коначних новчаних казни које је изрекао 

дисциплински орган. 

15. Несавесно обављање функције у Савезу. 

16. Повреда антидопинг правила. 

17. Остваривање противправне имовинске користи на рачун Савеза. 
 

 

V   ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК 
 

 

Члан 20. 

 Дисциплински поступак покреће се пријавом Дисциплинској комисији од стране 

субјекта. 

 Пријавом се истовремено или посебно може покренути и поступак за 

утврђивање материјалне одговорности неког субјекта. 

Достављање свих писмена у дисциплинском поступку (пријава, решење и 

слично) врши се препорученом пошиљком са повратницом. Уколико се писмена врате 

пошиљаоцу као неуручена, извршиће се објављивање писмена на званичној Интернет 

презентацији Савеза, чиме се писмено сматра достављеним даном објављивања на 

званичној Интернет презентацији Савеза. 

Члан 21. 

 Пријава за покретање поступка садржи: 

 Назив органа којем се пријава упућује, 



 Име и презиме појединца, односно назив субјекта и основне 

податке о њему, 

 Време, место, начин извршења и опис дисциплинског прекршаја 

који је учињен, односно материјалне штете која је учињена, 

 Доказе (материјалне или прикупљене изјаве) и 

 Датум , име и презиме и потпис подносиоца пријаве за покретање 

поступка. 

  

Пријава се подноси Дисциплинској комисији преко канцеларије Савеза. 

 

Члан 22. 

 По правилу Дисциплинска комисија доноси своја решења о изрицању казне или 

одбацивању пријаве, на основу дисциплинске пријаве, достављених доказа и 

достављене писмене изјаве од стране окривљеног субјекта. 

 Само у компликованим случајевима где се на основу наведеног у ставу 1. 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 23. 

 Позив за расправу садржи следеће: 

 

 Назив дисциплинског органа, 

 Назив субјекта који се позива и у ком својству, 

 Опис дисциплинског прекршаја који се одређеном субјекту ставља 

на терет, 

 Место одржавања, дан и час почетка расправе и 

 Упозорење да ће се расправа одржати ако се изостанак унапред не 

оправда. 

 

Члан 24. 

 Расправом руководи Председник Дисциплинске комисије, односно Председник 

Управног одбора у другом степену. 

 После отварања расправе утврђује се да ли су сва лица позвана на расправу 

уредно позвана и да ли су се одазвали позиву. 

 Расправа се може одржати и у одсуству појединих лица која су на њу позвана 

уколико нису оправдали свој изостанак. 

 

Члан 25. 
 Када се утврди да су испуњени услови за одржавање расправе, чита се пријава за 

покретање поступка, саслушавају се позвана лица и изводе докази, односно спроводе се 

друге радње за утврђивање чињеничног стања. 

 

Члан 26. 

 У току расправе води се записник у који се уносе сви подаци од значаја за 

доношење одлуке.  

 Када Управни одбор Савеза доноси одлуку води се посебан записник о већању и 

гласању о одлуци. 

 

 



Члан 27. 

 По спроведеном поступку дисциплински орган оглашава субјекта кривим и 

одговорним за учињени дисциплински прекршај и изриче му одговарајућу казну или 

обуставља поступак против истог. 

Ако је субјекат једном радњом или са више радњи учинио више прекршаја, 

казниће се јединственом дисциплинском мером, најтежом по врсти, с тим што она не 

може прећи збир појединачно утврђених дисциплинских мера. 

Када се одмерава дисциплинска мера за прекршај извршен у поврату, посебно ће 

се водити рачуна да ли је раније извршени прекршај исте врсте, да ли су прекршаји 

извршени из истих побуда и колико је времена протекло од раније извршеног 

прекршаја. 

 

Члан 28. 

 Приликом одлучивања дисциплински орган није везан квалификацијом из 

пријаве о покретању поступка. 

 У решењу, односно одлуци се одлучује и о трошковима поступка. 

 

Члан 29. 

 Решење, односно одлука се доставља субјекту против кога је покренут 

дисциплински поступак, подносиоцу пријаве, такмичарском органу, клубу, односно 

организацији којој припада и канцеларији Савеза у року од 8 дана од дана доношења. 

 

Члан 30. 

 Члан Дисциплинске комисије ће приликом вођења поступка бити изузет у 

случају: 

- Да је према њему извршен прекршај, 

- Да је са субјектом против кога се води поступак у сродству, или другом сличном 

односу због чега се може јавити сумња у непристрасност приликом одлучивања. 

 

Члан 31. 

 Против одлуке Дисциплинске комисије Савеза може се поднети жалба 

Управном одбору Савеза у року од 8 дана од дана пријема решења. 

 

 Одлука коју донесе Управни одбор Савеза је коначна. 

 

 Жалба не задржава извршење дисциплинске мере. 

 

 Ако на одлуку Дисциплинске комисије приговор поднесе само одговорни 

субјект, Управни одбор Савеза му не може изрећи тежу казну од оне која му је изречена 

у првом степену. 

 

Члан 32. 

 Дисциплински орган обуставља поступак по пријави или доноси ослобађајућу 

одлуку у следећим случајевима: 

 Ако радња која се окривљеном ставља на терет не представља 

дисциплински прекршај, 

 Ако постоје околности које искључују одговорност субјекта, 

 Ако се докаже да субјект није учинио прекршај и 

 Ако је настала застарелост покретања поступка. 

 



Члан 33. 

По жалби се може донети једна од следећих одлука: 

 

 Одбацити жалба као неблаговремена или поднета од ненадлежног 

лица, 

 Одбацити жалба као неоснована и потврдити првостепена одлука, 

 Усвојити жалба, укинути првостепено решење и обуставити 

дисциплински поступак и 

 Усвојити жалба, укинути првостепено решење и преиначити 

решење. 

 

Члан 34. 

 Управни одбор Савеза је дужан да у року од 30 дана од дана пријема жалбе на 

одлуку Дисциплинске комисије донесе одговарајућу одлуку по истој. 

 

Члан 35. 

 Суспензија може бити аутоматска или на основу одлуке Дисциплинске комисије 

Савеза. 

Члан 36. 

 Аутоматска суспензија наступа у случају када је субјект искључен са такмичења 

или меча, уколико изазове неред или тучу или учествује у истој и може да траје најдуже 

30 дана. 

 За аутоматску суспензију Дисциплинска комисија није дужна да доноси посебно 

решење, већ је делегат такмичења дужан да субјекту ту чињеницу одмах након 

искључења саопшти. 

 

Члан 37. 

 Ако субјект не уплати новчану казну по одлуци дисциплинског органа, у 

задатом року, наступа аутоматска суспензија. 

 У овом случају изузетно, суспензија траје до уплате новчане казне.  

 

Члан 38. 

 За време трајања суспензије субјект не сме наступати на такмичењима, нити 

вршити било које функције у оквиру надлежности Савеза. 

 

Члан 39. 

 Решење о суспензији Дисциплинска комисија доставља субјекту у року од 3 дана 

од дана пријема пријаве. 

 Предмети у којима је изречена суспензија морају се решавати у најкраћем 

могућем року. 

 О изреченој суспензији извештавају се у року од 3 дана надлежни такмичарски 

органи и организације чији је субјект члан. 

 

Члан 40. 

 Суспензија престаје доношењем одлуке од стране Дисциплинске комисије. 

 

На одлуку о суспензији субјект нема право приговора. 

 

 Уколико субјекту од стране Дисциплинске комисије буде изречена временска 

казна у исту се урачунава време проведено под суспензијом. 



VI   МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ 
 

 

Члан 41. 

 Субјекти су одговорни за материјалну штету коју направе својим 

дисциплинским прекршајем и дужни су да ту штету надокнаде. 

 Ако штету проузрокује више субјеката, сваки од њих је одговоран за део штете 

коју је проузроковао. 

 Ако не може да се утврди појединачна одговорност и удео, штету надокнађују 

субјекти у једнаким деловима. 

 

Члан 42. 

 О материјалној штети одлучује Дисциплинска комисија. 

У поступку се утврђује: 

 Постојање штете, 

 Околности под којима је настала, 

 Висина штете, 

 Име и презиме, односно назив субјекта који је починио штету и 

 Висина паушалног износа штете, ако се не може утврдити њен 

тачан износ. 

 

Висина штете утврђује се на основу тржишне вредности нове ствари. 

 

Члан 43. 

 Све одредбе које се односе на утврђивање дисциплинске одговорности и 

изрицање казни сходно се примењују и код материјалне одговорности. 

 
 

 VII   ИЗВРШЕЊЕ ИЗРЕЧЕНИХ МЕРА 
 

 

Члан 44. 

 Изречене дисциплинске мере се извршавају након што је одлука постала 

коначна. 

 

Члан 45. 

 Новчана казна се извршава тако што се кажњеном субјекту оставља рок од 8 

дана од дана уручења коначне одлуке да на рачун оштећеног субјекта или Савеза 

уплати изречени износ новчане казне. 

 

 

VIII   ПОНАВЉАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 
 

Члан 46. 

 Окончани дисциплински поступак може се поновити : 

 Ако је коначна одлука заснована на лажним исказима или 

доказима и 

 Ако постоје нове чињенице или докази од утицаја на одлуку који 

раније нису били познати. 

 



Члан 47. 

 Предлог за понављање поступка може поднети само субјект кому је изречена 

дисциплинска мера и подносилац пријаве за покретање поступка. 

Предлог за понављање поступка подноси се у року од 30 дана од дана сазнања за 

постојање разлога за понављање поступка, а најкасније у року од годину дана од дана 

правоснажности одлуке донете у дисциплинском поступку. 

 

Члан 48. 

 Захтев за понављање поступка подноси се Дисциплинској комисији, осим ако се 

понављање тражи искључиво из разлога који се односе на другостепени поступак. 
 

IX   ВАНРЕДНО УБЛАЖАВАЊЕ КАЗНЕ 
 

 

Члан 49. 

 Изузетно, када постоје несумњиви докази да је одлука дисциплинских органа са 

кажњавањем постигла своју сврху, Управни одбор Савеза на молбу кажњеног субјекта 

може донети одлуку о ублажавању или ослобађању даљег извршења. 

 

X   ЗАСТАРЕЛОСТ У ДИСЦИПЛИНСКОМ ПОСТУПКУ 
 

 

Члан 50. 

 Дисциплински поступак се не може покренути ако протекне једна година од 

дана када је прекршај учињен. 

 Застаревање се прекида сваком процесном радњом надлежног органа која се 

предузима ради вођења дисциплинског поступка. 

 Застарелост вођења дисциплинског поступка настаје у сваком случају кад 

протекне два пута онолико времена колико се по овом Правилнику тражи за 

застарелост покретања дисциплинског поступка. 

 
 

XI   ТРОШКОВИ ПОСТУПКА 
 

 

Члан 51. 

 Трошкови поступка падају на терет субјекта оглашеног кривим или у случају 

ослобађајуће одлуке на терет Савеза. 
 

 

XII   ЕВИДЕНЦИЈА ИЗРЕЧЕНИХ МЕРА 
 

 

Члан 52. 

 Евиденцију изречених мера од стране дисциплинских органа води канцеларија 

Савеза у посебном уписнику за евиденцију изречених дисциплинских мера.  

Евиденција садржи: редни број, назив субјекта коме је изречена дисциплинска 

мера, врста изречене дисциплинске мере, датум када је одлука донета и постала 

коначна, назив дисциплинског органа који је меру изрекао, односно датум и број 

одлуке другостепеног органа, датум коначности другостепене одлуке и примедбе. 

 



Члан 53. 

 Дисциплинска комисија, односно Управни одбор Савеза дужан је уз обавештење 

о изреченој мери доставити канцеларији Савеза и примерак донете одлуке. 
 

 

XIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 

Члан 54. 

 Дисциплински правилници нижих нивоа удруживања (регионалних Савеза, 

клубова, организација и удружења у оквиру Савеза), не могу бити у супротности са 

овим Правилником. 

 

Члан 55. 

 Управни одбор Савеза има овлашћење за корекцију новчаних износа из овог 

Правилника. 

Члан 56. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Такмичарски правилник 

Савеза усвојен 25.05.2013.године. 

 

Члан 57. 

Овај Правилник ступа на снагу даном његовог усвајања од стране Управног 

одбора Савеза. и објављује се на Огласној табли савеза, као и на званичној интернет 

страници Савеза:  www.kick.rs 

 

 

 

Београд, 19.11.2016. године  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


