На основу члана 49. став 2. Статута Теквондо асоцијације Србије, Управни одбор Теквондо
асоцијације Србије на седници одржаној дана 22.03.2021.г. године доноси пречишћен текст:
ПРАВИЛНИКА О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА ТЕКВОНДО
АСОЦИЈАЦИЈЕ СРБИЈЕ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности чланова Теквондо асоцијације Србије ( у
даљем тексту: Правилник) прописује: састав, број чланова, начин избора чланова и председника,
дисциплинске прекршаје (у даљем тексту: прекршај), санкције за прописане дисциплинске
прекршаје и поступак за утврђивање дисциплинског прекршаја и учиниоца, као и поступак за
изрицање санкција такмичарима, клубовима и другим теквондо организацијама, њиховим
представницима, тренерима, судијама и одговорним лицима на такмичењу и ван такмичења.
Члан 2.
Одредбе овог Правилника обавезне су за све теквондо организације на територији Србије, док
теквондо клубови прописују прeкршаје и воде дисциплинске поступке за прекршаје које пропише
надлежни орган Клуба.
Прекршаји прописани од стране теквондо клубова не могу бити у супротности са одредбама овог
Правилника.
Члан 3.
Прекршај је радња (чињење или нечињење) која је Законом о спорту, овим Правилником или
правилником теквондо клубова, прописана као прекршај.
Члану не може бити изрешена казна за дисциплински прекршај за који није крив и који пре него што
је учињен није био Статутом, овим Правилником, другим општим актом Савеза или Законом о спорту
утврђен као дисциплински прекршај и за који није била прописана казна.
Не сматра се прекршајем радња која, иако садржи обележје прекршаја одређеног Правилником,
представља незнатну спортску опасност због малог значаја или због одсутности или незнатности
штетних последица.
Учинилац прекршаја има у дисциплинском поступку правo на: вoђење поступка без одуговлачења и
са што мање трошкова; независност, стручност и непристрасност органа који одлучује о
одговорности; браниоца о личном трошку; изјашњење и извођење доказа; писмену и образложену
одлуку и жалбу.
Члан 4.
Непознавање прописа никога не оправдава.
Члан 5.
Сврха изрицања дисциплинских санкција је:
-

васпитни утицај на учиниоца прекршаја да не чини исте,
превенција-васпитни утицај на друге да не чине прекршаје,

-

спречавање учиниоца да не врше прекршаје, и
чување угледа теквондо спорта.
Члан 6.

Учиниоцу прекршаја може се изрећи само санкција за прекршај прописана овим Правилником или
Законом о спорту, а у складу са одредбама овог Правилника.
Помагачу или подстрекачу могу се изрећи санкције као да је сам извршип прекршај.
Санкције су: казна, укор и опомена.
Члан 7.
Санкција за учињени прекршај изрећи ће се учиниоцу без обзира да ли је у време вођења поступка и
доношења одлуке и даље активан такмичар или и даље има функцију одговорног лица.
Члан 8.
При избору врсте и одмеравању висине санкције, узимају се у обзир тежина учињеног прекршаја и
његове последице, околности и начин на који је прекршај учињен, побуде, моралне особине
прекршиоца, понашање пре и после учињеног прекршаја и друге олакшавајуће и отежавајуће
околности.
Уколико се утврде посебне олакшавајуће околности, учиниоцу прекршаја може се изрећи блажа
казна од оне која је предвиђена за учињени прекршај.
Ако је учинилац прекршаја пионир, кадет, или јуниор, може се изрећи блажа казна од оне која је
прописана за учињени прекршај.
Ако се утврди нарочито олакшавајућа околност учиниоцу прекршаја може се изрећи опомена или
укор. Исте санкције могу се код посебно олакшавајућих околности изрећи пиониру, кадету, или
јуниору.
Члан 9.
Ако је извршено више прекршаја, изрећи ће се казна за сваки прекршај.
Више изречених истоветних казни спојиће се с тим да збир не може бити већи од општег максимума
те врсте казне.
Члан 10.
Дисциплински поступак не може се покренути, ако је од момента извршења прекршаја, односно од
момента кад се за њега сазнало до подношења пријаве протекло више од 6 месеци, а по протеку једне
године ако се ради о прекршају извршеном у иностранству, фалсификовању такмичарске исправе и
у случајевима нарочито тешких повреда друштвено спортске етике којима се тако нарушава углед
теквондо спорта.
Застарелост гоњења наступа по протеку 12 месеци од дана подношења пријаве.
Застаревање се прекида сваким актом надлежних органа Асоцијације (Дисциплинске комисије
односно Управног одбора) поводом вођења поступка.

Изречена казна може се извршити у року од годину дана од дана правноснажности одлуке.
Застарелост извршења се прекида сваким актом предузетим да се изречена казна изврши.
Време проведено на одслужењу војнога рока не рачуна се у време за покретање прекршајног
поступка, у време застаревања гоњења и време застаревања извршења казне.
У поступку ванредних правних лекова не примењује се одредба о застарелости из овог члана.
Поновљени случај је учињени прекршај у времену од 3 године од издржане казне или изрешене
опомене или укора.
Дисциплинска кoмисија, по службеној дужности или по пријави УО, може спровести поступак и после
протека рока из става 1. овог члана ако је застарелост наступила као очигледна последица
опструкције пријављеног или неког другог органа или лица у клубу.
Члан 11.
Под теквондо клубом подразумева се спортска организација- теквондо/паратеквондо удружење,
теквондо/паратеквондо школа или секција клуба и самостална теквондо/паратеквондо школа ( у
даљем тексту за све теквондо клуб).
Члан 12.
Такмичар је лице које је једанпут регистровано код надлежног теквондо савеза без обзира да ли је
пререгистровано или поново регистровано код другог теквондо савеза.
Члан 13.
Такмичење је време одређено другим прописима Асоцијације као и време поласка и одласка
такмичара и одговорних лица на такмичење, као и повратак.
Одговорнa лица у смислу овог правилника могу бити одговорна лица на такмичењу и одговорна лица
ван такмичења.
Одговорна лица на такмичењу су званична лица, службена лица и друга одговорна лица на
такмичењу.
Званична лица на такмичењу су: званични делегат Асоцијације, делегати теквондо клубова, тренери
теквондо клубова, помоћни тренери, званични лекар, судије на такмичењу, чланови судијског
жирија и чланови првостепеног и другостепеног органа за жалбе на појединим такмичењима, а на
такмичењу у иностранству и вођа пута, његов заменик и физиотерапеут.
Службена лица на такмичењу су: записничар, спикер, чланови жирија за доделу титуле, признања и
награда, лица за поправку борилишта, редари у сали и ван ње, полицајци, благајник за исплату
званичних лица Асоцијације која су одређена да присуствују на такмичењима.
Друга одговорна лица на такмичењу су: вођа пута екипа, лекари екипа, чланови управа теквондо
клубова који учествују на такмичењу и њихова стручна лица. која нису у функцији на такмичењу.
Одговорна лица ван такмичења су: стручна лица, чланови органа и радних тела Асоцијације и
чланови теквондо клубова који не учествују на такмичењу.
Стручна лица су: теквондо тренери, физиотерапеути, теквондо судије и званични делегати. На ова
лица се могу применити санкције предвиђене за званична лица.

Чланови органа и радних тела Асоцијације су чланови Скупштине, Управног одбора и Надзорног
одбора, као и чланови свих сталних или привремених радних тела Асоцијације.
Чланови теквондо клубова који не учествују на такмичењу су сва одговорна, стручна или
административна лица као и тренери клуба који из било ког разлога не учестују на такмичењу.
Јавна функција у смислу овог правилника подразумева сваку функцију унутар органа Асоцијације,
функцију на такмичењу или другој манифестацији у организацији Асоцијације, њених чланова као и
Светске и Европске теквондо федерације или њених чланова.
Функција на такмичењу или другој манифестацији, у смислу овог Правилника подразумева
обављање послова званичног, службеног или одговорноглица на такмичењу.
Члан 14.
За прекршаје предвиђене овим правилником могу се изрећи казне:
За такмичаре:
1. новчана казна,
2. опомена,
3. забрана наступања на одређеном броју такмичења и манифестација у одређеном рангу,
4. забрана наступања на свим такмичењима и манифестацијама на одређено време,
5. искључење из Асоцијације
За одговорна лица:
1. новчана казна,
2. опомена,
3. забрана обављања дужности у теквондо спорту,
4. искључење из Асоцијације
За званична лица:
1. новчана казна,
2. опомена,
3. забрана вршења функције званичног лица на одређено време,
4. забрана вршења свих функција на одређено време,
5. искључење из Асоцијације
За стручна лица:
1. новчана казна,
2. опомена,
3. забрана вршења свих функција на одређено време,
4. искључење из Асоцијације
За теквондо клубове чланове Асоцијације:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

новчана казна,
опомена,
забрана организовања, односно одржавања теквондо такмичења и манифестација,
забрана наступања на одређеном броју и врсти такмичења на одређено време,
забрана наступања на свим такмичењима и манифестацијама на одређено време,
искључивање из чланства Асоцијације.

За чланове органа:
1.
2.
3.

разрешење и именовање других органа,
новчана казна,
опомена.
Члан 15.

Опомена је санкција која се може изрећи за лакше прекршаје, у случајевима када је прекршај извршен
под посебним околностима, када је прекршај извршен први пут и у другим случајевима у којима
Дисциплинска комисија процени да је то могуће и оправдано.
Опомена може бити изречена и кумулативно са другим санкцијама када Дисциплинска комисија
сматра да је то потребно .
Члан 16.
Казна забране наступања на такмичењима за спортисту такмичара и клуб не може бити краћа од 1
месеца и дужа од 3 године. За то време, такмичар, као ни клуб, не могу наступати на такмичењима у
организацији Асоцијације и чланова Асоцијације, као ни међународним такмичењима у организацији
Светске и Европске теквондо федерације и њихових чланица , нити могу учествовати на тренинзима
репрезентације.
Казна забране наступања може се изрећи уместо у временском трајању, за број истоветних
такмичења, а највише 6.
Члан 17.
Казна забране организовања, односно одржавања теквондо такмичења и манифестације може се
изрећи клубу у трајању највише 2 године.
Члан 18.
Казна забране обављања свих дужности у теквондо спорту за одговорно лице, може се изрећи у
трајању од 3 месеца до 3 године. За то време одговорно лице не може вршити никакву јавну функцију
на такмичењима и у органима управљања Асоцијације и клубова и њиховим радним телима, осим
делатности из радног односа које не представља вршење јавне функције.
Члан 19.
Забрана обављања свих дужности званичног лица, састоји се у забрани вршења дужности званичног
делегата, судије, тренера или званичног лекара. Ова казна не може бити краћа од 1 месеца ни дужа
од 3 године.
Одредба става 1. која се односи на трајање забране обављања свих дужности примењује се и у случају
изрицања забране овављања свих дужности.
Члан 20.
Искључење из Асоцијације повлачи забрану сваког рада у Теквондо спорту и има трајно дејство.
Лице или организација које је својом радњом учинило прекршај за који је изречена казна из става 1.
не може поново поднети пријаву за учлањење.

Члан 21.
Новчана казна се може изрећи самостално или кумулативно са другом казном, према процени о
финансијским могућностима организације или поједница. Висину казне одређује сама комисија у
одлуци.
Минимални износ новчане казне је 5.000 динара, а максималан 100.000,00 динара.
Новчана казна изриче се у корист буџета форума коме припада Дисциплинска комисија која је казну
изрекла.
У одлуци Дисциплинске комисије може се предвидети да у колико новчана казна не буде плаћена у
року прописаном одлуком, иста ће бити замењена казном забране наступања или забране вршења
свих дужности, све док се казна не измири.
Члан 22.
За све прекршаје које изврши такмичар, екипа, званична лица, службена лица или друга одговорна
лица на такмичењу, може се казнити и теквондо клуб чији је то лице члан, једном од казни
предвиђених за клубове према тежини прекршаја.
II ПОСЕБНИ ДЕО
Члан 23.
Лице или организација која са намером или из крајње непажње прекрши акта Асоцијације, а за тај
прекршај није одређена посебна санкција казниће се опоменом, забраном наступања до годину дана,
односно забраном обављања свих дужности до годину дана, или новчаном казном до 100.000,00
динара.
Члан 24.
Одговорно лице које злоупотреби знак, заставу, меморандум Теквондо асоцијације Србије казниће се
забраном обављања дужности до једне године. Уз забрану може се изрећи и новчана казна.
У поновљеном случају или ако наступе нарочито тешке последице по углед Асоцијације и теквондо
спорта, као и ако услед тих радњи Асоцијација претрпи материјалну штету, одговорно лице казниће
се искључењем из Асоцијације.
У случају из претходног става уз казну искључењем из Асоцијаије може се изрећи новчана казна у
висини накнаде штете, односно сатисфакције због нарушавања угледа Асоцијације и теквондо
спорта.
Теквондо клуб и/или такмичари који под ознакама Асоцијације или у својству репрезентације
Србије, а без знања, односно одобрења Асоцијације наступи на међународном такмичењу или
тренингу другог националног савеза који није члан надлежне Светскеме теквондо организације
(WT) казниће се забраном наступања, а званична лица теквондо клуба и вођа пута – забраном
обављања дужности у теквондо спорту до 1 године. Уз казну забране наступања или забране
обављања дужности, Клубу, такмичару и званичном лицу Клуба може се изрећи и новчана казна.

Члан 25.
Такмичар или одговорно лице које злоупотреби печат Асоцијације – казниће се забраном наступања
на свим такмичењима до 2 године, односно забраном обављања дужности у теквондо спорту до 2
године. Уз забрану може се изрећи и новчана казна.
Ако радњу из става 1. овог члана такмичар, односно одговорно лице учини из користољубља или
настану теже материјалне или нематеријалне последице по Асоцијацију – казниће се искључењем из
Асоцијације. Уз казну искључења може се изрећи и новчана казна.
Члан 26.
Одговорно лице које без одлуке Скупштине учлани Теквондо асоцијацију Србије у међународну
организацију казниће се - забраном обављања свих дужности у теквондо спорту до 2 године.
Ако радњу из става 1. овог члана учини из користпљубља или ако наступе теже последице по углед
Асоцијације, теквондо спорта или Републике Србије казниће се искљичењем из Асоцијације.
Члан 27.
Одговорно лице:
1. које се кандидује или прими дужност функционера у међународној организацији,
кандидује се или предложи кандидата за међународног судију без одлуке надлежног
органа Асоцијације, или
2. које као функционер међународне организације поступа супрптно интересима
Асоцијације, или теквондо спорта,
казниће се забраном обављања свих дужности у теквондо спорту најмање једну годину.
Ако одговорно лице радњом из става 1. овог члана нанесе штету или озбиљно наруши углед
Асоцијације, теквондо спорта, спорта у Републици Србији казниће се искључењем из Асоцијације.
Члан 28.
Такмичар који се такмичи или стручно лице које ради за екипе ван Србије без одобрења надлежног
органа Асоцијације по повратку у Србију – казниће се такмичар забраном наступања најмање шест
месеци, а стручно лице забраном обављања свих дужности у теквондо спорту најмање једну годину.
Члан 29.
Одговорно лице које без овлашћења заступа Асоцијацију или без овлашћења упути допис или било
какво писмено у име теквондо Асоцијације – казниће се забраном обављања свих дужности у
теквондо спорту до једне године. Уз казну забране може се изрећи и новчана казна.
Ако лице радњу из става 1. овог члана учини из користољубља или настану штетне последице за
теквондо спорт или Асоцијацију-казниће се искључењем из Асоцијације.
Члан 30.
Такмичар или одговорно лице које на било који начин вређа, клевета или омаловажава такмичара
или било које одговорно лице у вези са његовим радом у теквондо спорту или на личној основи,
усмено, путем медија, или друштвених мрежа казниће се- такмичар забраном наступања на свим

такмичењима до 2 године, а одговорно лице забраном обављања свих дужности у теквондо спорту
најмање 2 године.
Уз казне из става 1. може се изрећи и новчана казна.
У случају да се вређање, омаловажавање и клеветање чини путем друштвених мрежа као што су
Facebook и Instagram важи претпоставка да је лице чија је слика и лични подаци на профилу заиста и
власник тог профила.
Члан 31.
Такмичар или теквондо тренер који злоупотреби своју теквондо вештину и физички нападне
грађанина казниће се- такмичар забраном наступања, а тренер забраном обављања свих дужности у
теквондо спорту до 2 године.
У поновљеном случају или у случају да су за нападнто лице наступиле тешке последице по живот и
здравље, казниће се искључењем из Асоцијације.
Члан 32.
Такмичар, званично лице, службено лице или друго одговорно лице које се на такмичењу
репрезентације или на такмичењу теквондо клуба са иностраном екипом или на неком
међународнпм турниру неспортски или недолично понаша или на други начин крши част и углед
репрезентације, теквондо спорта, Асоцијације и Републике Србије – казниће се: такмичар забраном
наступања најмање 6 месеци, а друга лица забраном обављања свих дужности у теквондо спорту
најмање једну годину.
У поновљеном случају, или у случају наступања или могућности наступања тежих последица – лице
ће се казнити искључењем из Асоцијације.
Члан 33.
Одговорно лице које располаже имовином теквондо Асоцијације, несавесно поступа или противно
одлукама и прописима теквондо Асоцијације, или противно одлукама надлежних органа врши
материјално или финансијско пословање, те услед тога настане имовинска штета за теквондо
организацију-казниће се забраном обављања свих дужности у теквондо спорту најмање 2 године.
Ако одговорно лице изврши радњу из става 1. овог члана у циљу прибављања имовинске користи за
себе или другог или нанесе штету Асоцијацији у износу преко 500.-ЕУР казниће се забраном
обављања свих дужности у теквондо спорту до максималног трајања. Уз казну забране може се
изрећи и новчана казна у висини штете.
Члан 34.
Такмичар који захтева награду пре припрема, или такмичења или на други начин услови свој
приступ припремама или такмичењу, казниће се забраном наступа до 1 године.
Ако је такмичар извршио радњу из става 1. овог члана у односу на припреме или такмичење
репрезентације- казниће се забраном наступања на такмичењима најмање 1 годину.
Одговорно лице теквондо клуба који за наступање свог такмичара на такмичењима или
манифестацијама које организује други теквондо клуб или Асоцијација прими или захтева за себе

или такмичара новац или другу материјалну корист- или испуњење неког другог недозвољеног
услова који је у супротности са одлукама и политиком Асоцијације казниће се забраном обављања
свих дужности у теквондо спорту најмање 6 месеци.
Одговорно лице или теквондо клуб који исплати или обећа исплату такмичару за радње из става 1,2.
или 3. овога члана казниће се одговорно лице забраном обављања свих дужности у теквондо спорту
најмање 6 месеци, а теквондо клуб забраном наступања најмање 6 месеци.
У поновљеном или тежем случају казна ће се кретати до искључења из Асоцијације.
Уколико прекршај из става 1,2. или 3. овог члана изврши стручно лице казниће се забраном
обављања свих дужности у теквондо спорту најмање 6 месеци.
Члан 35.
Званично лице које за вршење дужности на такмичењу наплати превозне трошкове, дневнице или
накнаду за опрему противно прописима казниће се забраном обављања свих дужности у теквондо
спорту најмање 3 месеца, а у тежем или поновљеном случају искључењем из Асоцијације.
Члан 36.
Такмичар или одговорно лице које поклоном или обећањем какве користи наговори другог
такмичара или одговорно лице да учини у теквондо спорту прекршај или пропусте нешто што је
дужан да учини, ако овим Правилником није другачије регулисано – казниће се одговорно забраном
обављања дужности у теквондо спорту до 6 месеци, а такмичар забраном такмичења до 6 месеци.
У поновљеном или тежем случају казниће се забраном вршења свих функција најмање две године
или искључењем из Асоцијације.
Члан 37.
Теквондо клуб који је организатор такмичења који не обезбеди несметано одвијање такмичења,
долазак у мести и одлазак из места такмичења, такмичара и званичних лица, па дође до покушаја
физичког напада или физичког напада публике на такмичаре или званична лица или дође до нереда
на такмичењу – казниће се теквондо клуб забраном одржавања такмичења до годину дана.
Такмичар или одговорно лице које речима или гестом на местима из става 1. овог члана подстиче
публику да физички нападне такмичаре или званично лице, или које у нападу учествује или покуша
да учествује, или које изазива неред на такмичењу – казниће се такмичар забраном такмичења, а
одговорно лице забраном обављања свих дужности у теквондо спорту, најмање 2 године. Уз казну
забране може се изрећи и новчана казна.
Уколико такмичар или одговорно лице из претходног става радњу прекршаја понови више пута, или
уколико услед таквих радњи настану велика материјална оштећења, или теже оштећење живота и
здравља, такмичар, или одговорно лице кажниће се искључењем из Асоцијације.
Члан 38.
Такмичар или одговорно лице које за време такмичења, од времена доласка екипа у место такмичења
до њиховог одласка из места такмичења или на самом такмичењу, физички нападне одговорно или
званично лице на такмичењу приликом обављања његове дужности у теквондо спорту или

такмичара казниће се такмичар забраном такмичења, а одговорно лице забраном обављања свих
дужности у теквондо спорту најмање годину дана.
Уколико је нападом проузрокована штета по живот или здравље људи нападач се може казнити
искључењем из Асоцијације.
Члан 39.
Ако се такмичење одржава на непрописаном борилишту , или у неадекватном објекту, услед чега
може бити угрпжено здравље или живот такмичара, а Асоцијација услед таквог недостатна не
дозволи или забрани одржавање предметног камичења – казниће се теквондо клуб, која је
непосредни организатор забраном организовања такмичења до две године, а званично лице које
одобри такмичење или наставак такмичења – казниће се забраном обављања функција у теквонсо
спорту до 2 године.
Ако у случају из става 1. наступи тежа последица по живот или здравље људи клуб, односно званично
лице казниће се искључењем из Асоцијације.
Члан 40.
Теквондо клуб или такмичар који неосновано напусти такмичење, припреме репрезентације или
изазове прекид – казниће се забраном наступања до 6 месеци и/или новчаном казном.
Одговорно лице које наговара такмичаре да напусте такмичење, припреме репрезентације или
изазива прекид – казниће се забраном обављања свих дужности у теквондо спорту до годину дана.
Члан 41.
Такмичар који на захтев руководиоца такмичења због непримереног понашања, кршења
дисциплине, изречене суспензије или казне и друге врсте повреде реда на такмичењу или тренингу
не напусти такмичење, односно на захтев тренера репрезентације не напусти тренинг
репрезентације, казниће се забраном наступа до годину дана.
Одговорно лице на такмичењу, или ван такмичења које не поступи по захтеву руководиоца
такмичења и не напусти такмичење, односно на захтев тренера репрезентације не напусти тренинг
репрезентације, казниће се забраном обављања дужности до годину дана.
Члан 42.
Такмичар или одговорно лице које подстиче публику и друге на реаговање против одлука званичних
лица, а све у циљу да се изазове неред и прекид такмичења или донесе другачија одлука – казниће се
забраном наступања до 6 месеци.
У поновљеном случају или уколико радње из става 1. учини на међународном такмичењу казниће се
забраном наступања до једне године.
Званично лице теквондо клуба које на неспортски начин реагује на одлуке званичних лица на
такмичењу, тренингу репрезентације или другој спортској манифестацији м и тиме подстиче
публику и друге да негодују због одлука званичних лица, а све у циљу прекида такмичења и
изазивања нереда или промене одлуке званичних лица-казниће се забраном обављања дужности у
теквондо спорту до 6 месеци.

У поновљеном случају или уколико радње из претходног става учини на међународном такмичењу
казниће се забраном обављања дужности у теквондо спорту до једне године.
Члан 43.
Тренер или његов помоћник који за освежење такмичара употреби средство које није дозвољено, а
то се утврди – казниће се забраном обављања дужноси у теквондо спорту до 2 године.
Такмичар који се допингује или одбије да се подвргне допинг контроли и одговорно лице које у томе
учествује казниће се такмичар забраном наступања од 2 године до искључења из Асоцијације, а
одговорно лице забраном обављања дужности у теквондо спорту до две године до искључења из
Асоцијације.
Члан 44.
Такмичар или стручно лице које се из непоравданих разлога не одазове позиву за припреме или
такмичења репрезентације, или напусти припреме или такмичење без оправданих разлога казниће
се такмичар забраном наступања на свим такмичењима до 6 месеци а стручно лице забраном
обављања дужности у теквондо спорту до 6 месеци.
Одговорно лице теквондо клуба које спречава такмичара или стручно лице да се одазове
репрезентативном позиву или их наговара да учине такав прекршај казниће се забраном обављања
дужности у теквондо спорту до 6 месеци, а теквондо клуб забраном наступања до 6 месеци.
У поновљеном случају из става 1. и 2. овог члана такмичар ће се казнити са најмање једну годину
забране наступања, а стручно лице и одговорно лице забраном обављања свих дужности у текводно
спорту најмање годину дана или искључењм из Асоцијације, а теквондо клуб забраном наступања до
1 године дана.
Члан 45.
Одређено званично лице које без оправданих разлога не дође на такмичење и без оправданих
разлога не извести благовремено орган који га је одредио, да на такмичење неће доћи - казниће се
забраном вршења дужности званичног лица до 6 месеци.
Ако је у питању такмичење репрезентације – казниће се забраном обављања свих дужности у
теквондо спорту званичног лица до 1 године.
Уколико је недолазак лица из става 1. овог члана допринео да се такмичење не може одржати
казниће се забраном обављања свих дужности у теквондо спорту до 2 године.
Члан 46.
Званично или службено лице које без одобрења званичног делегата пре завршетка такмичења
напусти такмичење или део такмичења, или одбије да врши своју дужност до краја такмичења или у
делу такмичења-казниће се забраном вршења функције званичног лица до 6 месеци.
Ако услед напуштања такмичења из става 1. овог члана се не може наставити такмичење или ако је
напуштање извршено на међународном такмичењу или у поновљеном случају званично или
службено лице казниће се забраном обављања свих дужности у теквондо спорту до једне године.

Ако такмичење напусти званични делегат – казниће се забраном обављања свих дужности у
теквондо спорту до 2 године.
Члан 47.
Такмичар који издејствује регистрацију, пререгистрацију или поништај регистрације на основу
неистинитог или фалсификoваног документа или нетачних података, или се води истовремено као
регистрпван такмичар за два или више теквондо клубова супротно правилима Асоцијације-казниће
се забраном наступања до 2 године или искључењем из Асоцијације.
Теквондо клуб и одговорно лице које учествује у радњи из става 1. овог члана или му је иста позната
па такмичара уврсти у такмичење казниће се - теквондо клуб забраном наступања до годину дана и
организације такмичења до годину дана, а одговорно лице забраном обављања дужности у теквондо
спорту најмање једну годину.
Такмичар који на такмичењу или тренингу репрезентације учествује без важеће потврде лекара о
здравственој способности -казниће се забраном наступања до 6 месеци.
Теквондо клуб и одговорно лице које учествује у радњи из става 3. овог члана или му је иста позната,
односно пријавио је и допустио свом такмичару да без важеће потврде лекара о здравственој
способности учествује на такмичењу или тренингу репрезентације казниће се - теквондо клуб
новчаном казном у износу од 50.000,00 динара и забраном организације такмичења до годину дана,
а одговорно лице забраном обављања дужности у теквондо спорту најмање једну годину.
Члан 48.
Првoстепени орган који недостављањем одлуке, недавањем поуке о правном леку, или на други
начин онемогући право на жалбу, или не достави жалбу са предметом другостепеном органу, или ако
првостепени или другостепени орган држи предмет до застарелпсти – казниће се разрешењем свих
чланова, осим чланова који су евентуално незаконито поступање пријавили надлежном органу.
Одговорно лице у органу, или члан који је учествовао у радњи из става 1. овог члана казниће се
забраном забраном обављања свих дужности у теквондо спорту до једне године. Уз казну забране
може се изрећи у новчана казна.
Члан 49.
Теквондо клуб који на захтев такмичара или органа за регистрацију не преда такмичару у одређеном
року исписницу, или тражену потврду која је прописана општим актима Асоцијације -казниће се
новчаном казном.
Члан 50.
Такмичар који пријави учешће, или наступи на било ком домаћем или међународном теквондо
такмичењу за време док траје суспензија или казна забране такмичења казниће се забраном
наступања до 3 године.
Казна забране из става 1. се додаје на већ постојећу забрану.
Клуб који пријави на такмичење из става 1. такмичара коме је изречена забрана наступања казниће
се забраном организовања такмичења до 2 године и забраном наступања до 3 године.

Одговорно лице клуба које пријави на такмичење из става 1. такмичара коме је изречена забрана
наступања казниће се забраном обављања дужности у теквондо спорту до 3 године.
Тренер који пријави или одведе на такмичење из става 1. такмичара коме је изречена забрана
наступања казниће се забраном обављања дужности у теквондо спорту до 3 године.
Клубу, одговорном лицу клуба, или тренеру који учини прекршај прописан овим чланом може се
изрећи казна искључења из Асоцијације, у случају да је прекршај прописан овим чланом учинио са
намером.
Клуб који за време трајања забране учествовања на такмичењу, супротно забрани учествује на
домаћем или међународном такмичењу, казниће се искључењем из Асоцијације.
Члан 51.
Званични делегат који не прекине такмичење када је дужан да то учини – казниће се забраном
обављања дужности у теквондо спорту до 1 године.
Ако услед непрекидања такмичења насттупи опасност по здравље, телесни интегритет или живот
такмичара, или званичног или службеног лица или дође до физичког напада на њих – казниће се
забраном обављања дужности у теквондо спорту најмање 1 годину.
Званични делегат који у вршењу дужности прекорачи своја овлашћења, или не изврши радњу коју је
по прописима дужан да учини, или изврши радњу коју по прпоисима не сме да учини – казниће се
забраном обављања дужности званичног лица у теквондо спорту до 6 месеци.
У поновљеном или тежем случају казниће се забраном обављања свих дужности у теквондо спорту
најмање једну годину, или искључењем из Асоцијације.
Члан 52.
Теквондо судија који у вршењу своје дужности на такмичењу очигледно поступа противно
прописима или очигледно толерише неспортску или непрописну борбу такмичара – казниће се
забраном обављања дужности званичног лица до 6 месеци.
Ако је радња из става 1. овог члана утицала на резултат, или на здравље или живот такмичара –
казниће се забраном обављања дужности званичног лица најмање 6 месеци.
У поновљеном или тежем случају казниће се забраном обављања свих дужности у теквондо спорту
најмање 1 годину или искључењем из Асоцијације.
Теквондо судија који под принудом или из страха за своју личну безбедност или безбедност других
званичних лица донесе неправилну одлуку или поступи прптивно прописима и тиме оштети
такмичара или теквондо клуб који се такмичи, а о томе не извести званичног делегата на самом
такмичењу или непосредно после такмичења или у року од 24 сата не извести орган који руководи
такмичењем – казниће се забраном обављања дужности званинчног лица до 6 месеци.
Члан 53.
Теквондо судија који отворено фаворизује једног такмичара или врши дужност или доноси одлуке
на начин којим се изазива публика или то чини поводом донете одлуке-казниће се забраном вршења
обављања дужности званичног лица најмање 3 месеца.

У поновљеном или тежем случају казниће се забраном обављања дужности званичног лица до
годину дана.
Члан 54.
Званично лице које приступи такмичењу у стању алкохолисаности или под дејством наркотика –
казниће се забраном обављања дужности званичног лица до 1 године.
У поновљеном случају, или ако је то учинио на такмичењу репрезентације, или је тиме допринеп да
се такмичење не одржи – казниће се забраном обављања дужности званичног лица најмање годину
дана.
Члан 55.
Лице које се региструје као тренер, односно обавља тренерски посао, а не поседује важећу, дозволу
за рад (лиценцу) издату у складу са Законом о спорту и општим актима Асоцијације, казниће се
забраном обављања свих функција у теквондо спорту до 3 године.

Члан 56.
Лице које се на међународном такмичењеу региструје (акредитује) као било које одговорно лице у
смислу овог Правилника и других општих аката Асоцијације, мимо пријаве Асоцијације, казниће се
забраном вршења свих функција у теквондо спорту до 3 године.
Члан 57.
Уз сваку изречену казну може се кумулативно изрећи и новчана казна, или уколико Дисциплинска
комисија утврди да постоје околности које оправдавају такву одлуку – може прописану казну
заменити новчаном казном.
III НАДЛЕЖНОСТ И ПОСТУПАК
Члан 58.
По овом Правилнику дисциплински поступак води и одлучује Дисциплинска комисија Асоцијације.
На дисциплински поступак сходно се примењују начела општег управног поступка.
Члан 59.
Дисциплинска комисија Асоцијације расправља и одлучује о свим прекршајима који се догоде на
националним и међународним такмичењима .
Дисциплинска комисија Асоцијације може водити поступке против свих лица у надлежности
Асоцијације у складу са овим Правилником, ако на нижим инстанцама постоји опструкција
дисциплинских поступака или непоступање органа задужених за поступање у дисциплинским
поступцима.
Застарелост поступка се у тим случајевима рачуна од дана сазнања Дисциплинске комисије
Асоцијације за опструкцију, или непоступање органа. Дисциплинска комисија у тим случајевима

може по службеној дужности покренути поступак против дисциплинске комисије, односно
надлежног органа клуба који није поступао у складу са овим Правилником.
Члан 60.
Дисциплинска комисија је одговорна Управном одбору Асоцијације. Пуноважне одлуке доноси у
првом степену.
Дисциплинска комисија састоји се од председника и 2 члана, које именује и опозива Управни одбор
на период од 4 године.
Председник или бар један члан Дисциплинске комисије морају бити дипломирани правници.
Председника Дисциплинске комисије бира УО Асоцијације.
Дисциплинска комисија пуноважне одлуке доноси већином гласова присутних чланова
Члан 61.
Одлуке којима се Дисциплински поступак обуставља услед застарелости или пријаве одбацују као
неблаговремене, као и одлуке којима се управља Дисциплинским поступком, Председник
Дисциплинске комисије могу донети без сазивања комисије.
Против одлука којима се управља поступком није дозвољена жалба.
Члан 62.
Дисциплински поступак се покреће на основу пријаве или по службеној дужности.
Пријаву може поднети свако заинтересовано лице или организација.
Пријава за покретање поступка мора да садржи:
-

назив органа којем се пријава упућује,
име и презиме лица на које се односи,
време, место, начин извршења и опис дисциплинског прекршаја који је учињен,
доказе или предлоге доказа;
датум, име и презиме подносиоца пријаве.

Неуредну пријаву Председник Дисциплинске комисије доставиће подносиоцу на уређење уз
остављање примереног рока који не може бити дужи од 15 дана.
Уколико подносилац у остављеном року не уреди пријаву Председник Дисциплинске комисије ће
исту одбацити као неуредну.
Приликом подношења пријаве подносилац је дужан да уплати таксу на дисциплинску пријаву на
жиро рачун Асоцијације. Уколико подносилац не уплати таксу приликом подношења пријаве
Председник Дисциплинске комисије ће га позвати да то у учини у накнадном року од 8 дана. У случају
непоступања по налогу за уплату таксе Председник Дисциплинске комисије ће пријаву одбацити.
Председник може да донесе одлуку да у складу са тежином прекршаја, последицом коју је прекршај
изазвао, те у складу са циљевима Асоцијације да се по одбаченој пријави због неплаћања таксе
поступа по службеној дужности.

На пријаве које поднесе Дисциплинска комисија, Председник Дисциплинске комисије, Генерални
секретар Асоцијације, Председник Асоцијације или званични делегат на такмичењу не плаћа се
такса.
Члан 63.
Уредну пријаву Председник Дисциплинске комисије ће доставити пријављеном на изјашњење уз
остављање примереног рока за изјашњење, који рок не може бити дужи од 15 дана, ни краћи од 5
дана.
Уредну пријаву Председник Дисциплинске комисије ће доставити на изјашњење и сведоцима
наведеним у пријави уз остављање примереног рока за изјашњење, који рок не може бити дужи од
15 дана, ни краћи од 5 дана.

По пријему одговора или протеку рока за одговор Дисциплинска комисија ће одлучити да ли ће
одржати претрес ради извођења доказа и разјашњење релевантних чињеница или ће уколико је
ствар довољно разјашњена донети одлуку без одржаног претреса.
Уколико су у изјашњењу пријављеног наведени сведоци који нису наведени у пријави, Дисциплинска
комисија ће затражити изјашњење и од њих уз остављање примереног рока за изјашњење, који рок
не може бити дужи од 15 дана, ни краћи од 5 дана.
Члан 64.
Ни према коме се не могу изрећи дисциплинске мере пре него што се изјаснио поводом прекршаја
који му се ставља на терет (писмено изјашњење или усмено, уколико се одржава расправа).
Ако пријављени по уредном позиву не приступи давању изјаве или не достави писмено изјашњење,
одлука се може донети на основу расположивих података.
Одлуке и позиви достављаће се пријављеним лицима, поштом препоручено, на адресу која је
последња позната адреса достављена Асоцијацији или њеном посредном или непосредном члану.
Уколико лице није на тако одређеној адреси, одлука или позив огласиће се преко огласне табле
Асоцијације. Протеком рока од 8 дана на огласној табли Асоцијације сматраће се да је достава уредно
извршена.
Лицима која су доставиле е-маил адресу, ради и ефикасности, и економичности поступка, позиви и
писмена могу се достављати електронским путем на пријављене адресе, а дан слања сматраће се
даном пријема.
Сва лица и организације у надлежности Асоцијације дужни су да се одазову позиву Дисциплинске
комисије ако су позвани у својству сведока, као и да доставе изјаве или доказе који се од њих траже.
За непоступање по налогу Дисциплинске комисије може се изрећи казна у износу до 100.000,00
динара.
Члан 65.
До коначног завршетка дисциплинског поступка Председник Дисциплинске комисије може изрећи
суспензију пријављеном лицу, у зависности од врсте прекршаја, тежине последице која је наступила,
тежине повреде угледа и др. Време проведено под суспензијом урачунава се у изречену казну.

Аутоматска суспензија се изриче када је такмичар искључен на такмичењу због неспортског
понашања. Изриче је Председник Дисциплинске комисије на основу обавештења добијеног од
званичног делегата такмичења, односно одговорног лица Асоцијације.
Члан 66.
Дисциплинска комисија приликом доношења одлука мора узети у обзир све наводе из пријаве,
изјашњења пријављеног и сведока, доказе достављене уз пријаву и изјашњење, држање пријављеног
током поступка, околности које терете пријављеног, као и све околности које му иду у корист, начин
чињења прекршаја, да ли је ппрекршај поновљен, или не, као и све друге чињенице које су битне за
доношење правилне и законите одлуке.
Члан 67.
Дисциплинска комисија одлучује у форми одлуке, која мора бити писмено сачињена и која садржи:
-

назив и састав органа и дан доношења одлуке;
против кога се одлука доноси;
опис учињеног прекршаја,његова законска обележја и назив;
прописе на које се Дисциплинска комисија позива,
изречену дисциплинску меру-казну, и
поуку о правном леку.

Писмена одлука се доставља пријављеном и његовом клубу, на начин прописан овим Правилником.
Председник дисциплинксе комисије доноси Пословник о раду дисциплинске комисије којим ближе
уређује начин рада дисциплинске комисије и друга питања од значаја за рад и доношење одлука
Комисије.
Члан 68.
Против првостепене одлуке може се уложити жалба Комисији за жалбе Асоцијације у року од 8 дана
од дана пријема одлуке, преко Дисциплинске комисије.
Жалбу може поднети кажњени, подносилац пријаве, или клуб чији је кажњено лице члан.
У жалбеном поступку не могу се подносити докази које је жалилац био у могућности да поднесе у
поступку пред дисциплинском комисијом.
Приликом подношења жалбе плаћа се такса на жалбу у складу са одлуком Управног одбора о висини
таксе, на текући рачун Асоцијације. Уколико жалилац не уплати таксу приликом подношења жалбе
Председник Дисциплинске комисије ће га позвати да то у учини у накнадном року од 8 дана. У случају
непоступања по налогу за уплату таксе Председник Дисциплинске комисије ће жалбу одбацити без
достављања Комисији за жалбе Асоцијације.
Члан 69.
Одлука Комисије за жалбе донета по жалби је коначна.
Комисија за жалбе може донети следеће врсте одлука:
-

одбацује се жалба као неблаговремена, или уколико ју је поднело неовлашћено лице,

-

одбија се жалба и потврђује одлука Дисциплинске комисије;
усваја се жалба и враћа предмет првпстепеном органу на поновно одлучивање;
усваја се жалба и преиначује се одлука Дисциплинске комисије.

IV ВАНРЕДНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ
ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА
Члан 70.
Понављање поступка може се вршити ако се докаже да је коначна одлука заснована на неистинитим
доказима и ако постоје нове чињенице и нови докази који би били од утицаја на одлуку, за које
учинилац прекршаја раније није знао.
Члан 71.
Предлог за понављање поступка могу поднети:
-

кажњено лице,
клуб чији је члан кажњено лице,
дисциплински орган који је донео одлуку о казни у првом или другом степену.

Предлог за понављање дисциплинског поступка може се поднети у року од најкасније 3 месеца од
дана коначности одлуке.
О предлогу за понављање поступка одлучује Дисциплинска комисија Асоцијације.
На одлуку о одбијању предлога подносилац има право на жалбу Комисији за жалбе Асоцијације у року
од 8 дана од дана пријема одлуке.

ВАНРЕДНО УБЛАЖАВАЊЕ КАЗНЕ
Члан 72.
На основу молбе кажњеног Комисија за жалбе Асоцијације може ослободити од казне кажњеног или
казну ублажити уколико нађе да постоје нове околности које би утицале на донпшење овакве одлуке,
као и да је издржани део казне имао пуно васпитно дејство на кажњенога и да је остварена сврха
кажњавања.
Приликом одлучивања о усвајању или неусвајању молбе за ванредно ублажавање казне увек ће се
узети у обзир мишљење првостепеног органа.
Молба за ванредно ублажавање казне може се поднети након издржане једне половине казне.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 73.
Дисциплински поступак започет пре ступања на снагу овог Правилника биће спроведен по
одредбама овог Правилника, али ће се применити санкција из Правилника важећег у моменту
извршења прекршаја, ако је блажи за починитеља.
Одредбе овог правилника о дисциплинском поступку и доношењу одлуке примењиваће се на
прекршаје прописане и другим општим актима Асоцијације.
Члан 74.
У случају несагласности одредбе овог Правилника са одредбом Статута или Закона о спорту
примењиваће се одредбе Статута односно Закона о спорту.
Члан 75.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли или интернет
страни Асоцијације и његовим ступањем на снагу престају да веже одредбе ранијег Дисциплинског
правилника.

Београд, 22.03.2021
ПРЕДСЕДНИК :
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