ЏУДО САВЕЗ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК
ЏУДО САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Требиње, мај 2006.године

На основу члана 21.Статута Џудо савеза Републике Српске Скупштина Џудо савеза
Републике Српске на сједници одржаној у Требињу дана 20.05.2006. године, доноси :

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК
ЏУДО САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I ОПШТИ ДИО
Члан 1.
Дисциплински правилник Џудо савеза Републике Српске (у даљем тексту :
Правилник) прописује : дисциплинске прекршаје (у даљем тексту: прекршај), санкције за
прописане дисциплинске прекршаје и поступак за утврђивање дисциплинског прекршаја и
учиониоца, као и поступак за изрицање санкција такмичарима, џудо организацијама и
одговорним лицима на такмичењу и ван такмичења.

Члан 2.
Одредбе овог правилника обавезне су за све џудо организације на територији РС.
Џудо клубови могу доносити прописе који се односе само на тај клуб.
Прекшаји прописани од стране џудо клуба не могу бити у супротности са одредбама овог Правилника.
Џудо клуб може прописати дисциплинску санкцију : искључење из џудо клуба.
Члан 3.
Прекршај је радња (чињење или не чињење) која је овим Правилником или правилником џудо клубова, прописана као прекршај.
Не сматра се прекршајем радња која, иако садржи обиљежја прекршаја одређена
Правилником, представља незнатну спортску опасност због малог значаја или због
одсутности или незнатности штетних посљедица.
Члан 4.
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Непознавање прописа никога не оправдава.
Члан 5.
Сврха изрицања дисциплинских санкција је :
 Васпитни утицај на учиниоца прекршаја да не чини исте,
 Васпитни утицај на друге да не чине прекршаје
 Спречавање учиониоца да не врши прекршаје и
 Чување угледа џудо спорта
Члан 6.
Учиониоцу прекршаја може се за прекршај изрећи само санкција прописана за
прекршај овим Правилником и прописима по одредбама члана 2.овог Правилника.
За дисциплински прекршај помагања или подстрекавања изрећи ће се санкција као
да је сам извршио прекршај.
Санкције су : казна, укор и опомена.
Члан 7.
Санкција за учињени прекршај изрећи ће се без обзира да ли је за вријеме вођења
поступка и доношења одлуке и даље активан такмичар или и даље има функцију
одговорног лица.

Члан 8.
При избору врсте и одмјеравања висине санкције узимају се у обзир тежина
учињеног прекршаја и његове посљедице, околности и начин на који је прекршај учињен,
побуде, моралне особине прекршиоца, понашање прије и после учињеног прекршаја и
друге отежавајуће и олакшавајуће околности.
Уколико се утврде посебне олакшавајуће околности, учиониоцу прекршаја може се
изрећи блажа казна од оне која је предвиђена за учињени прекршај.
Ако је учинилац прекршаја јуниор/јуниорка или млађи такмичар, може се изрећи
блажа казна од оне која је прописана за учињени прекршај.
Ако се утврди нарочито олакшавајућа околност учиониоцу прекршаја може се
изрећи опомена или укор. Исте санкције могу се, код посебно олакшавајућих оклоности
изрећи јуниору/јуниорки или млађем такмичару/такмичарки.
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Члан 9.
Ако је извршено више прекршаја, изрећи ће се казна за сваки прекршај.
Више изречених истовјетних казни, спојиће се с тим да збир не може бити већи од
општег максимума те врсте казне.
Члан 10.
Дисциплински поступак се не може покренути, ако је од момента извршења прекршаја, односно од момента када се за њега сазнало до подношења пријаве протекло више
од три мјесеца, а по протеку једне године ако се ради о прекршају извршеном у иностранству, повреди Правилника о награђивању такмичара, правила о материјално-финансијском пословању, недозвољеном наступању на такмичењима у земљи и иностранству,
фалсификовању такмичарске исправе и у случајевима нарочито тешких повреда друштвено спортске етике којима се тако нарушава углед џудо спорта.
Застрајелост гоњења наступа по протеку 6 мјесеци од дана подношења пријаве.
Застарјевање се прекида сваким актом Дисциплинске Комисије поводом вођења
поступка.
Апсолутна застара наступа по истеку 3 године од учињеног прекршаја.
Изречена казна може се извршити у року од годину дана од дана правоснажности
одлуке.
Застарјелост извршења се прекида сваким актом предузетим да се изречена казна
изврши.
Апсолутна застарјелост извршења наступа по истеку 3 године од правоснажности
одлуке којом је казна изречена.
У поступку ванредних правних лијекова не примјењује се одредба о застарелости
из овог члана.
Поновљени случај је учињени нови прекршај у времену од 3 године од издржане
казне или изречене опомене или укора.
Члан 11.
Под џудом клубом подразумијева се џудо клуб, џудо школа или секција џудо клуба
и самостална џудо школа ( у даљем тексту за све : џудо клуб).
Џудо организација у смислу овог Правилника су џудо клуб, Џудо савез и њихови
органи (у даљем тексту : џудо организације).
Могу бити кажњени само чланови органа Извршног одбора.
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Члан 12.
Такмичар је лице које је једанпут регистровано код Џудо савеза без обзира да ли је
пререгистровано или поново регистровано код другог џудо клуба.
Члан 13.
Такмичење је вријеме одређено другим прописима ЏС РС, као и вријеме поласка и
одласка такмичара и одговорних лица на такмичење у мјесто и из мјеста такмичења.
Одговорна лицу су : 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 су : званични делегат, делегати џудо клубова, тренери џудо клубоваекипа, помоћници тренера, званични љекар, судије на такмичењу, контролор суђења на
такмичењу, чланови судијског жирија и чланови првостепеног и другостепеног органа за
жалбе на појединачним такмичењима, а на такмичењима у иностранству и вођа пута,
његов замјеник, љекар и физиотерапеут.
Службена лица на такмичењу су : записничар, спикер, чланови жирија за додјелу
титуле, признања и награде, лица за поправку борилишта, редари у сали и ван ње,
милиционери, благајник за исплату званичних лица и лица џудо савеза одређена да
присуствује такмичењу.
Друга одговорна лица на такмичењу су : вође пута екипа, љекари екипа, чланови
руководећих тијела и њихових органа у џудо савезима, чланови управа џудо клубова који
учествују у такмичењу и њихова стручна лица која нису у функцији на такмичењу.
Одговорна лица ван такмичења су : стручна лица, чланови руководећих тијела и
њихових органа у џудо савезима и чланови управе и плаћена лица џудо клубова.
Стручна лица су : џудо тренери, љекари, физиотерапеути, џудо судије и контролори суђења, као и званични делегати. На ова лица могу се примијенити санкције
предвиђене за званична лица, одговорна лица или посебно предвиђене санкције за стручна
лица.
Члан 14.
За прекршаје предвиђене овим Правилником могу се изрећи казне :
1. За такмичаре
 опомена, јавна опомена, укор
 забрана наступања на одређеном броју такмичења у одређеном рангу
 забрана такмичења на свим ранговима за одређено вријеме
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 искључење из организације на одређене вријеме
 доживотна дисквалификација
2. За одговорна лица
 опомена, јавна опомена, укор
 забрана вршења функције на одређено вријеме
 доживотна дисквалификација
3. За званична лица





опомена, јавна опомена, укор
забрана вршења функција званичног лица на одређено вријеме
забрана вршења свих функција на одређено вријеме
доживотна дисквалификација

4. За стручна лица
 опомена, јавна опомена, укор
 забрана вршења свих функција на одређено вријеме
 доживотна дисквалификација
5. За џудо клубове
 опомена, јавна опомена, укор
 новчана казна као накнада штете услед учињеног прекршаја
 забрана одржавања такмичења у одређеној сали или мјесту на одређено
вријеме
 забрана наступања на одређеном броју и врсти такмичења на одређено
вријеме
 забрана наступа на свим такмичењима на одређено вријеме
 одузимање бодова у лигашком такмичењу
 искључење из такмичења
 брисање из чланства савеза
6. За Џудо савезе и њихове органе
 распуштање именованог органа
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Члан 15.
Казна забране такмичења на свом терену може се изрећи највише за 6 истоврсних
такмичења или временски од једног мјесеца до двије године.
Под тереном клуба подразумијева се и удаљеност од сједишта клуба до 50 км.
Члан 16.
Казна забране наступања за такмичара и џудо клуб не може бити краћа од једног
мјесеца ни дужа од 3 године. За то вријеме такмичар и џудо клуб не могу наступати на
јавним приредбама.
Казна забране наступања може се изрећи, умјесто у временском трајању, за одређени број истоврсних такмичења, а највише 6.
Под казном забране наступања из става 1. и 2. овог члана за џудо организације подразумијева се и забрана организовања (приређивања) такмичења.
Члан 17.
Казна одузимања бодова састоји се у смањењу бодова у лигашком такмичењу од 2
до 6 стечених бодова.
Члан 18.
Казна искључења из такмичења састоји се у искључивању џудо клуба из
такмичења које је у току или које предстоји, са правом тог клуба да у следећем периоду
такмичења наступа у непосредно нижем рангу такмичења.
Члан 19.
Новчана казна се одређује према процјени о финансијским могућностима
организације или појединаца. Ова казна изриче се се тако што се у одлуци о казни
одређује да ће новчана казна, уколико се не плати у року од 8 дана од правоснажности
одлуке, бити замијењена казном забране наступања, све док се казна не измири.
Новчана казна се изриче у корист буџета форума коме припада Дисциплинска
комисија која је казну изрекла.
Члан 20.
Казна брисања из чланства савеза повлачи забрану постојања и рада џудо клуба.
Члан 21.
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Казна забране вршења свих функција може се изрећи у трајању од 3 мјесеца до три
године. За то вријеме такмичар или одговорно лице не може вршити никакву јавну
функцију на такмичењима и у органима управљања џудо организација и њиховим радним
тијелима, осим дјелатности из радног односа које не представљају вршење јавне функције.
Члан 22.
Забрана вршења функције званичног лица састоји се у забрани вршења дужности
званичног делегата, судије, тренера или званичног љекара. Ова казна не може бити краћа
од једног мјесеца , ни дужа од двије године.
Члан 23.
Доживотна дисквалификација повлачи забрану сваког рада у џудо спорту и има
трајно дејство.
Члан 24.
Казна распуштања именованог органа састоји се у престанку рада органа, ИО или
радног тијела ИО органа у саставу у којем је био кад је извршио прекршај или у
обавјештавању Извршног одбора утврђеном прекршају од стране тог органа или његовог
радног тијела.
Члан 25.
За све прекршаје који изврше такмичари, екипе, званична лица, службена лица или
друга одговорна лица на такмичењу, може се казнити и џудо клуб коме такво лице
припада, једном од казни предвиђених у члану 14. тачка 5. овог Правилника, према
тежини прекршаја.

II ПОСЕБНИ ДИО

Члан 26.
Одговорно лице које злоупотријеби знак, заставу, печат, меморандум Џудо савеза
Републике Српске казниће се забраном вршења свих функција до једне године.
Ако радњу из става 1.овог члана учини из користољубља или у рекламне сврхе, или
настану теже посљедице или извргне руглу знак или заставу ЏС РС казниће се забраном
вршења свих функција.
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У поновљеном случају или ако наступе нарочито тешке посљедице, казниће се
доживотном дисквалификацијом.
Џудо клуб или џудо савез који под заставом или бојом ЏС РС, а без знања ЏС РС
наступи казниће се забраном наступања, а званична лица џудо клуба - џудо савеза и вођа
пута забраном вршења свих функција до 1 године.
Члан 27.
Такмичар или одговорно лице које злоупотријеби печат џудо организације казниће
се забраном вршења свих функција до једне године.
Ако радњу из става 1.овог члана учини из користољубља или настану теже
посљедице казниће се забраном вршења свих функција или доживотном дисквалификацијом.
Члан 28.
Одговорно лице које без одлуке Скупштине учлани Џудо савез Републике Српске у
међународну организацију казниће се забраном вршења свих функција.
Ако радњу из става 1.овог члана учини из користољубља или као наступе теже
посљедице по углед џудо спорта или РС казниће се доживотном дисквалификацијом.
Члан 29.
Одговорно лице :
1. које се кандидује или прими дужност функционера у међународној организацији
или се кандидује или кандидује кандидата за међународног судију без одлуке
Извршног одбора ЏС РС
2. које као функционер међународне организације учествује на састанцима без
одобрења Извршног одбора ЏС РС или без претходног изношења и упознавања
Извршног одбора ЏС РС са дневним редом или поступа у међународној организацији супротно ставовима Извршног одбора ЏС РС
3. које учествује као фукционер или стручно лице без одобрења Извршног одбора ЏС
РС на такмичењима ван земље на којима не учествују такмичари из Републике
Српске
4. које не подносе писмени извјештај са међународног састанка у року од 15 дана
казниће се забраном вршења свих функција најмање једну годину.
Ако одговорно лице радњом из става 1.овог члана нанесе штету или крњи углед ЏС
РС, џудо спорта, спорта у Републици Српској казниће се доживотном дисквалификацијом.
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Члан 30.
Такмичар који се такмичи или стручно лице које ради за екипе ван Републике
Српске без одобрења Извршног одбора ЏС РС по повратку у Републику Српску казниће
се : такмичар забраном наступања најмање шест мјесеци, а стручно лице забраном вршења
свих функција најмање једну годину.

Члан 31.
Одговорно лице које без овлашћења заступа Џудо савез или без овлашћења упути
допис или телеграм у име Џудо савеза казниће се забраном вршења свих функција до
једне године.
Ако радњу из става 1. овог члана учини из користољубља или настану штетне посљедице за џудо спорт казниће се доживотном дисквалификацијом.
Члан 32.
Такмичар или одговорно лице које на било који начин вријеђа, клевета или омаловажава такмичара или одговорно лице у вези са његовим радом у џудо спорту казниће
се : такмичар забраном наступања до 2 године, а одговорно лице забраном вршења свих
функција до 2 године.
Члан 33.
Такмичар или џудо тренер који злоупотреби своју џудо вјештину и физички
нападне грађанина казниће се : такмичар забраном наступања, а тренер забраном вршења
свих функција до 2 године.
У поновљеном или тежем случају казниће се доживотном дискавлификацијом.
Члан 34.
Одговорно лице које без одобрења Извршног одбора одреди или допусти такмичење државне или градске (клупске) репрезентације (у даљем тексту: репрезентација)
на међународном такмичењу казниће се забраном вршења свих функција до двије године.
Ако радњу из става 1.овог члана учини из користољубља или понови прекршај
казниће се доживотном дисквалификацијом.
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Члан 35.
Сва званична лица џудо организације или репрезентације која поведу такмичара на
међународно такмичење без љекарске потврде предвиђене прописима IJF и EJF казниће се
забраном вршења дужности званичног лица до шест мјесеци.

Члан 36.
Такмичар, званично лице, службено лице или друго одговорно лице које се на такмичењу репрезентације или на такмичењу џудо клуба са иностраном екипом или на
неком међународном турниру неспортски или недолично понаша или на други начин
крњи част и углед репрезентације, џудо спорта и РС казниће се : такмичар забраном наступања најмање шест мјесеци или забраном вршења свих функција у истом трајању, а
одговорно лице забраном вршења свих функција најмање једну годину.
У поновљеном случају или у случају наступања или могућности наступања тежих
посљедица казниће се доживотном дисквалификацијом.
Члан 37.
Одговорно лице које Надзорном одбору не стави на располагање материјале или не
пружи податке или информације неопходне за вршење њихове функције, или их омета или
спрјечава у вршењу њихове функције казниће се забраном вршења свих функција годину
дана.
Члан 38.
Одговорно лице које располажући имовином џудо клуба или Џудо савеза,
несавјесно поступа или противно одлукама и прописима џудо организације или противно
прописима надлежних органа врши материјално или финансијско пословање, те усљед
тога настане имовинска штета за џудо организацију казниће се забраном вршења свих
функција до једне године.
Ако одговорно лице изврши радњу из става 1. овог члана у циљу прибављања имовинске користи за себе или другог или причини штету џудо организацији у износу преко
500,00 КМ казниће се забраном вршења свих функција најмање годину дана, до
доживотне дисквалификације.
Члан 39.
Такмичар, који сем накнаде изгубљеног личног дохотка и накнаде одређене
прописима IJF, EJF, Министарства спорта, ОК-а и нормативних аката ЏС РС.
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 захтјева награду за учешће на припремама или такмичењу
 због неиспуњења његовог захтјева одбија да приступи припремама или
такмичењу или
 захтјева награду да не наступи за своју екипу
казниће се забраном наступања 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 једну
годину.
Одговорно лице џудо клуба који за наступање свог такмичара у суретима које
организују други џудо клуб или џудо савез прими или захтјева за себе или такмичара
новац или другу материјалну корист казниће се забраном вршења свих функција најмање
6 мјесеци.
У поновљеном или тежем случају казна ће се кретати до доживотне дисквалификације.
Уколико прекршаје из става 1, 2.или 3. овог члана изврши стручно лице казниће се
забраном вршења свих функција најмање 6 мјесеци.
Члан 40.
Званично лице које за извршење дужности на такмичењу наплати превозне
трошкове, дневнице или накнаду за опрему противно прописима казниће се забраном
вршења дужности званичног лица најмање 3 мјесеца, а у тежем или поновљеном случају
доживотном дисквалификацијом.
Члан 41.
Одговорно лице које за присуствовање на конференцији, састанку радног тијела,
савјетовању, семинару и другом службеном путовању наплати већи износ превозних
трошкова или дневница од прописаних казниће се забраном вршења свих функција
најмање 3 мјесеца, а у поновљеном или тежем случају доживотном дисквалификацијом.

Члан 42.
Такмичар или одговорно лице које поклоном или обећањем какве користи наговори
другог такмичара или одговорно лице да учини у џудо спорту прекршај или пропусте
нешто што је дужан учинити, ако овим Правилником није другачије регулисано казниће
се забраном вршења функције до 6 мјесеци, а такмичар забраном такмичења до 6 мјесеци.
У поновљеном или тежем случају казниће се забраном вршења свих функција
најамње 1 годину или доживотном дисквалификацијом.
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Члан 43.
Џудо клуб или џудо организација који не обезбиједи несметано одвијање
такмичења, долазак у мјесто и одлазак из мјеста такмичења или такмичара и званичних
лица, па дође до покушаја физичког напада публике на такмичара или званично лице или
дође до нереда на такмичењу казниће се : џудо клуб забраном такмичења на свом терену, а
њихов забраном вршења свих функција до 6 мјесеци.
Такмичар или одговорно лице које ријечима или гестом, на мјестима из става 1.
овог члана подстиче публику да физички нападне такмичаре или званична лица или које у
нападу учествује или покуша да учествује или које изазива неред на такмичењу казниће се
: такмичар забраном такмичења, а одговорно лице забраном вршења свих функција најмање 2 године или доживотном дисквалификацијом.

Члан 44.
Такмичар или одговорно лице које за вријеме такмичења, од времена доласка екипа
у мјесто такмичења до њиховог одласка из мјеста такмичења или на самом такмичењу,
физички нападне одговорно или званично лице на такмичењу или такмичара казниће се :
такмичар забраном такмичења, а одговорно лице забраном вршења свих функција најмање
годину дана.
Ако је физички напад на мјестима наведеним у ставу 1. овог члана учињен од
стране такмичара уврштеног у такмичења или од стране одговорног лица на такмичењу
казниће се : такмичар забраном такмичења, а одговорно лице забраном вршења свих
функција најмање 2 године или доживотном дисквалификацијом.
Ако је физички напад извршен на званично лице или службено лице на борилишту,
или у мјесту на коме званично или службено лице врши своју дужност нападач ће се
казнити доживотном дисквалификацијом.
Члан 45.
Ако се такмичење одржава на непрописаном борилишту усљед чега може бити
угрожено здравље или живот такмичара казниће се џудо организација, која је непосредни
извршилац организације такмичења, забраном организовања такмичења до 3 мјесеца, а
званично лице које одобри такмичење или наставак такмичења казниће се забраном
вршења функције званичног лица до 1 године.
Ако наступи тежа посљедица казниће се џудо организација забраном организовања
такмичења најмање 1 годину, а званично лице забраном вршења свих функција најмање
једну годину или доживотном дисквалификацијом.
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Члан 46.
Џудо клуб који наступи такмичење или изазове прекид казниће се забраном
наступања до 6 мјесеци или новчаном казном најмање 500,00 КМ, а делегат џудо клуба
забраном вршења дужности званичног лица најмање 1 годину.
Одговорно лице џудо клуба које наговара такмичаре да напусте такмичење или
изазове прекид казниће се забраном вршења свих функција.

Члан 47.
Такмичар који ријечима или гестом на борилишту изрази незадовољство због
одлуке судија, одлук азваничног делегата или налаза званичног љекара или током
такмичења ван своје борбе подстиче публику и друге на реаговање против одлука
званичних лица, а све у циљу да изазове неред и прекид такмичења казниће се забраном
наступања до 6 мјесеци. У поновљеном случају или на међународном такмичењу казниће
се забраном наступања до 1 године.
Званично лице џудо клуба које на неспортски начин реагује на одлуке званичних
лица из става 1.овог члана и тиме подстиче публику и друге да негодују због одласка
званичних лица. А све у циљу прекида такмичења казниће се забраном вршења свих
функција званичног лица до 6 мјесеци.
У поновљеном случају или на међународном такмичењу казниће се званично лице
до 1 године.
Члан 48.
Такмичар који прије или послије завршетак борбе одбије да се поздрави са
противником или одбије да прими медаљу казниће се забраном наступања до 2 мјесеца.
У поновљеном случају или на међународном такмичењу казниће се до 6 мјесеци
забране наступања.
Члан 49.
Такмичар или званично лице његове екипе која за вријеме такмичења или за
вријеме одласка такмичара и званичних лица на мјеста такмичења вријеђа ријечима или
гестом противника такмичења, званично или службено лице или друго одговорно лице на
такмичењу или публику за вријеме трајања такмичења казниће се : такмичар забраном
наступања до 6 мјесеци, а званично лице забраном вршења свих функција до 1 године.
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Члан 50.
Тренер или његов помоћник, који за освјежење такмичара употријеби средство које
није дозвољено, а то се утврди казниће се забраном вршења свих функција званичног лица
до 1 године.
Такмичар који се допингује или одбија да се подврге допинг контроли и одговорно
лице које у томе учествује казниће се : такмичар забраном наступања од 1 године до доживотне дисквалификације, а одговорно лице доживотном дисквалификацијом из џудо сорта.
Члан 51.
Такмичар или стручно лице које се из неоправданих разлога не одазове позиву за
припреме или такмичење репрезентације или напусти припреме или такмичење без
оправданих разлога казниће се : такмичар забраном наступања на свим такмичењима до 6
мјесеци, а стручно лице забраном вршења свих функција до 6 мјесеци.
Одговорно лице џудо клуба које спрјечава такмичара или стручно лице да се
одазове репрезентативном позиву или их наговара да учине тај прекршај казниће се
забраном вршења свих функција до 6 мјесеци, а џудо клуб забраном наступања до 6
мјесеци.
У поновљеном случају из става 1. и 2. овог члана такмичар ће се казнити најмање 1
годином забарне наступања, а стручно и одговорно лице забраном вршења свих функција
најмање годину дана или доживотном дисквалификацијом, а џудо клуб забраном
наступања до 1 године.
Члан 52.
Такмичар који не наступи на такмичењу за које је у фази мјерења оглашен
способним, а утврди се да нема оправдани разлог казниће се забраном наступања до 3
мјесеца.
Ако је ненаступање из става 1.овог члана учињено из користољубља или у поновљеном случају или на међународном такмичењу казниће се забраном наступања најмање
3 мјесеца.
Члан 53.
Одређено званично лице које без оправданог разлога не дође на такмичење и не
извијести благовремено орган који га је одредио да на такмичење неће доћи казниће се
забраном вршења дужности званичног лица до 6 мјесеци.
Ако је у питању такмичење репрезентације казниће се забраном вршења дужности
званичног лица до 1 године.
Уколико је недолазак лица из става 1.вог члана допринио да се такмичења не може
одржати казниће се забраном вршења свих функција до 1 године.
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Члан 54.
Званично или службено лице које без одобрења званичног делегата, прије
завршетак такмичења напусти такмичење или дио такмичења или одбије да врши своју
дужност до краја такмичења или у дијелу такмичења казниће се забраном вршења
функције званичног лица до 6 мјесеци.
Ако усљед напуштања такмичења из става 1.овог члана не може се наставити
такмичење или ако је напуштање извшено на међународном такмичењу или у поновљеном
случају казниће се забраном вршења свих функција до једне године.
Ако такмичење напусти званични делегат казниће се забраном вршења свих
функција до 1 године.

Члан 55.
Џудо клуб или џудо организација која на такмичење упућује екипу без љекара или
као непосредни извршилац организације такмичења не обезбиједи љекара на такмичењу
казниће се забраном организовања такмичења до 1 године.

Члан 56.
Надлежни орган за регистрацију који без свих потребних докумената или потребних
услова или на други начин противно прописима о регистрацији џудо организација и
такмичара или другим прописима ЏС РС:
 не устроји или не води одређену документацију о регистрацији џудо организација и
такмичара
 региструје или пререгиструје или брише из регистра џудо организацију или
такмичара
 региструје фузију џудо клубова или такмичара фузионисаних клубова
 региструје или пререгиструје или поништи регистрацију такмичара у вријеме или
под условом кад се то не може учинити
 не поништи регистрацију такмичара или џудо организације кад је дужан да то
учини
 одобри право наступа организацији или такмичару
казниће се распуштањем именованог органа или ће се о утврђеном прекршају
обавијестити орган који га је именовао, а одговорно лице које је допринијело
извршењу радње казниће се забраном вршења свих функција до једне године.
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У поновљеном случају казниће се распуштањем именованог органа, а одговорно
лице забраном вршења свих функција најмање 1 годину или доживотном
дисквалификацијом.
Члан 57.
Такмичар који издејствује регистрацију, пререгистрацију или поништај
регистрације на основу неистинитог или фалсификованог документа или нетачних
података или се води истовремено као регистровани такмичар за два или више џудо
клубова казниће се забраном наступања најмање 1 годину.
Џудо клуб и одговорно лице које учествује у радњи из става 1.овог члана или зна за
извршену радњу, па такмичара уврсти у такмичење казниће се : џудо клуб забраном
наступања до 3 мјесеца, а одговорно лице забраном вршења свих функција најмање једну
годину.
Члан 58.
Званично лице које у фази мјерења приликом прегледа такмичарских књижица
одобри такмичару наступ ако је такмичарска књижица у здравственом погледу неисправна
казниће се забраном вршења дужности званичног лица до 1 године.
У поновљеном случају или ако наступе теже посљедице казниће се забраном
вршења свих функција најмање 1 годину или доживотном дисквалификацијом.
Члан 59.
Званични љекар који не изврши радњу коју је дужан да учини или учини радњу
коју није смио да учини по прописима о здравственој заштити такмичара и прописима IJF,
EJU, ЏС РС и другим рописима казниће се забраном вршења свих функција до 1 године.
У поновљеном случају или ако наступи теже посљедице казниће се забраном
вршења свих функција најмање 1 годину или доживотном дисквалификацијом.
Члан 60.
Првостепени орган који недостављањем одлуке, недавањем поуке о праву на жалбу
или одговора на жалбу или на други начин онемогући право на жалбу или не достави
жалбу са предметом другостепеном органу или као првостепени или другостепени орган
држи педмет до застарјелости казниће се распуштањем именованог органа или ће се о
утврђеном прекршају извијестити Извршни одбор.
Одговорно лице у првостепеном или другостепеном органу које је учествовало у
радњи из става 1. овог члана казниће се забраном вршења свих функција до једне године.
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Члан 61.
Џудо клуб који на захтјев такмичара или органа за регистрацију не преда
такмичару у одређеном року исписницу и такмичарску књижицу или потврду и такмичарску књижицу у поступку поништаја регистрације казниће се новчаном казном од
250,00 КМ.
Члан 62.
Такмичар који на јавном такмичењу наступи без такмичарске књижице или су у њу
унијети нетачни подаци казниће се забраном наступања до 6 мјесеци, а званично лице
клуба, одговорно за уношење нетачних података забраном вршења свих функција до 1
године.
Члан 63.
Такмичар који наступи на такмичењу за вријеме док траје суспензија или казна
забране такмичења казниће се забраном наступања до 6 мјесеци.
Члан 64.
Званични делегат који не прекине такмичење када је дужан да то учини казниће се
забраном вршења функција званичног лица до 1 године.
Ако усљед непрекидања такмичења буде угрожено здравље, тјелесни интегритет
или живот такмичара или званичног или службеног лица или дође до физичког напада на
њих казниће се забраном вршења функције званичног лица 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 прописима
не смије да учини казниће се забраном вршења функције званичног лица до 6 мјесеци.
У поновљеном или тежем случају казниће се забраном вршења свих функција или
доживотном дисквалификацијом.
Члан 65.
Џудо судија који у вршењу своје дужности на такмичењу очигледно поступа
противно прописима или очигледно толерише неспортску или непрописну борбу
такмичара казниће се забраном вршења функције званичног лица до 6 мјесеци.
Ако је радња из става 1.овог члана од утицаја на резултат или од утицаја на
здравље или живот такмичара казниће се забраном вршења функције званичног лица
најмање 6 мјесеци.
У поновљеном или тежем случају казниће се забраном вршења свих функција
најмање 1 годину или доживотном дисквалификацијом.
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Члан 66.
Џудо судија који под принудом или из страха за своју личну безбједност или
безбједност других званичних лица донесе неправилну одлуку или поступи противно
прописима и тиме оштети ткамичара или џудо клуб који се такмичи, а о томе не исвијести
званичног делегата на самом такмичењу или непосредно после такмичења или у року од
24 сата не извијести орган који руководи такмичењем казниће се забраном вршења
функције званичног лица до 6 мјесеци.
Члан 67.
Џудо судија који на такмичењу врши дужност неуредног изгледа или непрописно
или неуредно обучен казниће се забраном вршења функције званичног лица до 2 мјесеца.
Члан 68.
Џудо судија који фаворизира једног такмичара или врши дужност или доноси
одлуке на начин којим се изазива публика или то чини поводом донијете одлуке казниће
се забраном вршења функције званичног лица најмање 3 мјесеца.
У поновљеном или тежем случају казниће се забраном вршења функције званичног
лица најмање 6 мјесеци.
Члан 69.
Званично лице које приступи такмичењу у стању неспособном или дјелимично
неспособном да обавља своју функцију, а у које се стање сам ставио казниће се забраном
вршења функције званичног лица до 1 године.
У поновљеном случају или ако је то учинио на такмичењу репрезентације или је
тиме допринио да се такмичење не одржи казниће се забраном вршења функције званичног лица најмање 1 годину.
III НАДЛЕЖНОСТ И ПОСТУПАК
Члан 70.
По овом Правилнику дисциплински поступак води и одлучује Дисциплинска
комисија ЏС РС и Дисциплинска комисија џудо клуба.
По жалби на одлуку Дисциплинске комисије џудо клуба рјешава Дисциплинска
комисија ЏС РС, а по жалби на одлуку Дисциплинске комисије ЏС РС рјешава Извршни
одбор.
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Члан 71.
Дисциплинска комисија клуба надлежна је да спроводи поступак и изриче казне из
дијела из овог Правилника, извршена од стране чланова клуба, ако против њих није
отворен поступак пред вишом Дисциплинском комисијом ЏС РС.
Члан 72.
Дисциплинска комисија ЏС РС која води поступак, расправља и одлучује о свим
прекршајима који се догоде на републичким, савезним и међународним такмичењима и
пријатељским сусретима и турнирима на којима учествују клубови из републике, државе и
шире.
Члан 73.
Дисциплиснки поступакс се покреће на основу пријаве или по службеној дужности.
Пријаву може поднијети свако заинтересовано лице или организација.
Члан 74.
Дисциплинска комисија одговорна је Извршном одбору ЏС РС.
Пуноважне одлуке доноси у првом степену.
Члан 75.
Према никоме се не могу изрећи дисциплинске мјере прије него што је саслушан
или није дао писмену изјаву.
Ако извршилац прекршаја, по уредном позиву, не приступи давању изјаве или не
да писмено образложење, одлука се може донијети на основу расположивих података.
Члан 76.
Дисциплински поступак се не може покренути ако је прошло више од 3 мјесеца од
учињеног прекршаја. Од овог се изузимају прекршаји учињени у иностранству. Започети
дисциплински поступак мора се окончати у року од 6 мјесеци. Уколико се не оконча у
датом року сматраће се застарјелим и по њему се не могу изрицати било какве мјере.
Члан 77.
Аутоматска суспензија се изриче када је такмичар искључен на такмичењу због
неспортског понашања.
Суспензија траје док Дисциплинска комисија не донесе другу одлуку, а највише 30
дана.
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Члан 78.
Дисциплинска комисија одлучује у форми одлуке која мора бити писмено сачињена и
која садржи :
 назив и састав органа и вријеме доношења одлуке
 против кога се одлука доноси
 опис учињеног прекршаја, његова законска обиљежја и назив
 изречену дисциплинску мјер и
 поуку о правном лијеку
Писмена одлука се доставља препоручено окривљеном и његовом клубу.
Члан 79.
Против првостепене одлуке може се издати жалба другостепеном органу у року од
15 дана од пријема одлуке.
Члан 80.
Одлука донешена на другостепеном органу је коначна одлука.
На другостепеном органу може се донијети сљедећа одлука :
 одбија се приговор и потврђује одлука првостепеног органа.,
 усваја се приговор и враћа се предмет првостепеном органу на поновно разматрање
и доношење коначне одлуке,
 уважава се приговор и ослобађа се дисциплинске одговорности
Члан 81.
Изузетно, када је изречена казна доживотне дисквалификације и казна дуже
временске забране такмичења или вршења функције, жалба се може изјавити Скупштини
ЏС РС на одлуку другостепеног органа.
Ова жалба не задржава извршење и подноси се у року од 30 дана од дана пријема
одлуке.
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Ванредни правни лијекови
Члан 82.
Понављање поступка може се вршити ако се докаже да је правоснажна одлука
заснована на неистинитим доказима и ако постоје нове чињенице и нови докази који би
били од утицаја на одлуку за које починиоц прекршаја раније није знао.
Члан 83.
Приједлог за понављање поступка могу поднијети :
 кажњени
 клуб-организација
 дисциплински орган који је донио одлуку о казни у првом и другом степену
Приједлог за понављање дисциплинског поступка може се поднијети у року од 2
мјесеца од дана изрицања правоснажне одлуке.
Захтјев за заштиту законитости
Члан 84.
Против правоснажних одлука дисциплинских органа може се поднијети захтјев за
заштиту законитости ако је Дисциплински правилник повријеђен.
По захтјеву о заштити законитости рјешава Извршни одбор ЏС РС. Захтјев се може
поднијети у року од два мјесеца од изрицања правоснажне одлуке.
Захтјев се подноси у писменој форми санеопходним образложењем.

Члан 85.
Извршни одбор ЏС РС може донијети одлуку којом се захтјев одбацује,
правоснажна одлука укида и предмет се враћа на поновно распављање дисциплинском
органу или се усваја приговор.
Уколико дисциплински орган не поступи по примједбама Извршног одбора ЏС РС,
Извршни одбор је овлашћен да самостално донесе одлуку.
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Ванредно ублажавање казне
Члан 86.
На основу молбе кажњеног, орган који је донио коначну одлуку може ослободити
од казне или ублажити казну уколико нађе да постоје нове околности које би утицале на
доношење овакве одлуке, да је изражени дио казне имао пуно васпитно дејство на
кажњенога и да је остварена сврха кажњавања.
Приликом одлучивања о усвајању или неусвајању молбе за ванредно ублажавње
казне увијек ће се узети у обзир мишљење првостепеног органа.
Молба за ванредно ублажавање казне може се донијети након издржане једне
половине казне.

Прелазне и завршне одредбе
Члан 87.
Дисциплински поступак започет прије ступања на снагу овог Правилника биће
проведен по одредбама досадашњег Правилника, ако је блажи за починитеља.
Члан 88.
Сви џудо клубови обавезни су ускладити своје дисциплинске правилнике са овим
Правилником у року од 6 мјесеци од дана усвајања.
Члан 89.
Овај Правилник је усвојен на сједници Скупштине ЏС РС дана 20.05.2006.године и
ступа на снагу у року од 8 дана од дана усвајања.

Предсједник Скуштине ЏС РС
Горан Шукало, с.р.
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