На основу Статута Ватерполо клуба НАИС Управни одбор Клуба
на седници одржаној дана 27.08.2015. године доноси:

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК
Ватерполо клуба НАИС
ОСНОВНА ПРАВИЛА
Сврха дисциплинског правилника
Члан 1.
Овај правилник утврђује дисциплинске прекршаје, услове за дисциплинску одговорност,
дисциплинске caнкције и правила чији је циљ да се омогући правично вођење
дисциплинског поступка према сваком члану Ватерполо клуба НАИС (у даљем тексту Клуб),
тако да нико ко није извршио дисциплински прекршај не буде кажњен, а да се учиниоцу
прекршаја изрекне дисциплинска санкција под условима предвиђеним овим правилником и
на основу правилно спроведеног поступка. За све што овим правилником није предвиђено
супсидијарно ће се примењивати одговарајуће одредбе важећег Закона о прекршајима.

Учесници дисциплинског поступка
Члан 2.
Учесници дисциплинског поступка су окривљени члан и подносилац захтева за покретање
дисциплинског поступка, као и лице чије је какво лично или имовинско право повређено или
угрожено извршењем дисциплинског прекршаја (оштећени).

Органи дисциплинског поступка
Члан 3.
1. Дисциплински поступак у првом степену води Дисциплинска комисија.
2. Дисциплински поступак у другом степену води Управни одбор Клуба.

Начело легалитета
Члан 4.
Члану Клуба не може бити изречена санкција за поступање или непоступање које пре него
што је учињено овим правилником или другим општим актом Клуба није било одређено као
дисциплински прекршај, нити му се може изрећи казна или друга дисциплинска санкција
која овим правилником или другим општим актом Клуба није била прописана пре него што
је дисциплински прекршај учињен.

Право на одбрану
Члан 5.
Пре доношења одлуке, окривљеном члану мора се пружити могућност да се изјасни о
чињеницама и доказима које га терете и да изнесе све чињенице и доказе који му иду у
корист.
Окривљени има право да се брани сам или уз стручну помоћ браниоца, кога може узети из
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редова адвоката, по општем правилу о заступању.
Ако окривљени члан коме је дата могућности да се изјасни о чињеницама и доказима који га
терете, не изнесе своју одбрану, дисциплинска комисија ће ту околност ценити по свом
слободном уверењу.

Начело слободне оцене доказа
Члан 6.
Право органа дисциплинског поступка да оцењују постојање или непостојање чињеница није
везано, условљено нити ограничено посебним формалним доказним правилима.

Застарелост
Члан 7.
Покретање дисциплинког поступка застарева у року од три месеца од дана извршења
прекршаја, односно у року од 45 дана од дана сазнања за учињени прекршај.
Дисциплински поступак се сматра обустављеним и не може се даље водити уколико у року
од три месеца од дана покретања поступка није донета одлука у првом степену.

Одговорност, нужна одбрана и крајња нужда
Члан 8.
Учинилац је одговоран када прекршај учини из умишљаја, крајње непажње или из нехата.
Није прекршај у смислу овог правилника ако је учињен у нужној одбрани или крајњој нужди.

ПРВОСТЕПЕНИ ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК
Члан 9.
Дисциплински поступак се покреће на основу захтева за покретање дисциплинског поступка.
Захтев за покретање дисциплинског поступка може поднети председник клуба, председник
скупштине клуба, генерални секретар Клуба, тренер и било који орган Клуба.
Захтев за покретање дисциплинског поступка се подноси Дисциплинској комисији.
Захтев за покретање дисциплинског поступка подноси се у писаној форми уз кратко
образложење. У образложењу се наводи име и презиме члана Клуба, опис дисциплинског
прекршаја који му се ставља на терет и када је извршен, као и други подаци. Уз захтев за
покретање дисциплинског поступка се прилажу и одговарајући докази, ако се њима
располаже.

Одбацивање захтева за покретање дисциплинског постука
Члан 10.
Дисциплинска комисија по пријему захтева за покретање дисциплинског поступка проверава
да ли су испуњени сви услови за покретање дисциплинског поступка, па ће захтев одбацити у
следећим случајевима:
• ако радња описана у захтеву није описана као дисциплински прекршај,
• ако је наступила застарелост покретања дисциплинског поступка.
Захтев за покретање дисциплинског поступка одбацује се закључком.
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Против закључка из става 2. овог члана може се изјавити жалба Управном одбору Клуба у
року од 3 дана од дана пријема закључка.

Достављање захтева за покретање дисциплинског поступка окривљеном
Члан 11.
У случају да су испуњени сви услови за покретање дисциплинског поступка, Дисциплинска
комисија доставља захтев за покретање дисциплинског поступка окривљеном члану на
изјашњење.

Начело писаног изјашњења
Члан 12.
Дисциплинска комисија доноси одлуку по спроведеном поступку и прибављеним изјавама
од учесника које по правилу морају бити у писаном облику.
Дисциплинска комисија може одлучити да се усмено саслушају учесници поступка, уколико
нађе да је саслушање ученика поступка од значаја за правилно утврђивање чињеничног
стања.

Изузеће
Члан 13.
Члан Дисциплинског органа који учествује у дисциплинском поступку изузеће се:
1. ако је оштећен прекршајем,
2. ако му је окривљени, бранилац окривљеног, подносилац захтева за покретање
прекршајног поступка, оштећени, или његов законски заступник односно пуномоћник,
брачни друг или сродник по крви у правој линији до било ког степена сродства, у
побочној линији до четвртог степена, а по тазбинском сродству до другог степена,
3. ако је са окривљеним, браниоцем окривљеног, лицем које је поднело захтев за
покретање дисциплинског поступка или оштећеним у односу старатеља, стараника,
усвојитеља, усвојеника, хранитеља или храњеника,
4. ако је у истом предмету поднео захтев за покретање дисциплинског поступка или је у
истом учествовао као бранилац окривљеног, законски заступник или пуномоћник
оштећеног, или је саслушан као сведок или као вештак,
5. ако је у истом предмету учествовао у доношењу првостепене одлуке,
6. ако постоје околности које изазивају сумњу у његову непристрасност, све према
општим правилима о изузећу у прекршајном поступку.
Члан Дисциплинског органа који учествује у дисциплинском поступку, чим сазна да постоји
неки од разлога из става 1. овог члана, дужан је да прекине сваки рад на том предмету и о
томе обавести Председника Дисциплинске комисије или Председника управног одбора, који
ће одредити заменика изузетом члану.
Изузеће члана Дисциплинског органа, због постојања неког од разлога за изузеће из става 1.
Овог члана, могу тражити окривљени и подносилац захтева за покретање дисциплинског
поступка, о чему одлучује Председник дисциплинске комисије или Председник управног
одбора клуба, а о захтеву за изузеће Председника дисциплинске комисије или Председника
управног одбора, као дисциплинског органа, одлучује Управни одбор Клуба, а против којих
одлука није дозвољена жалба.
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Одлуке Дисциплинске комисије
Члан 14.
Дисциплинска комисија може донети једну од следећих одлука:
1. да обустави поступак,
2. да члана ослободи дисциплинске одговорности,
3. да члана Клуба огласи одговорним за учињени прекршај и изрекне једну од
предвиђених дисциплинских санкција.

Обустава поступка
Члан 15.
Дисциплинска комисија ће донети одлуку о обустави поступка у следећим случајевима:
1. ако је наступила застарелост вођења дисциплинског поступка,
2. ако у време извршења прекршаја окривљено лице није било члан Клуба

Ослобађање од одговорности члана
Члан 16.
Дисциплинска комисија ће донети одлуку о ослобађању одговорности члана Клуба у
следећим
случајевима:
1. ако дело због ког је покренут дисциплински поступак није овим правилником или
другим општим актом Клуба предвиђено као дисциплински прекршај,
2. ако утврди да члан није учинио прекршај који му се ставља на терет,
3. ако постоје околности које искључују дисциплинску одговорности члана.
4. ако није доказано да је окривљени члан учинио прекршај за који је против њега
поднет захтев за покретање дисциплинског поступка

Оглашавање члана одговорним
Члан 17.
Дисциплинска комисија ће донети одлуку којом се члан Клуба оглашава одговорним, ако
утврди да је члан учинио прекршај који му се ставља на терет и да је одговоран за његово
извршење.
При изрицању дисциплинске мере за учињени прекршај, Дисциплинска комисија ће узети у
обзир тежину повреде и последице исте, насталу штету, као и све олакшавајуће и
отежавајуће околности утврђене у дисциплинском поступку.

Форма одлука Дисциплинске комисије
Члан 18.
Дисциплинска комисија доноси одлуке у облику решења , закључка и опомене.
Члан 19.
Одлука Дисциплинске комисије садржи следеће елементе:
1. назив и састав органа који доноси одлуку, као и датум доношења одлуке,
2. име и презиме члана против кога је покренут дисциплински поступак,
3. опис прекршаја,
4. одлуку о одговорности члана или о обустави поступка,
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5. одлуку о дисциплинској мери,
6. образложење одлуке,
7. поуку о правном леку,
Одлука Дисциплинске комисије се израђује у писаном облику и доставља у довољном броју
примерака за све учеснике у поступку.

Садржина решења
Члан 20.
У погледу садржине решења дисциплинских органа примењују се одредбе Закона о
прекршајима.

ДРУГОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК
Жалба
Члан 21.
Против одлуке Дисциплинске комисије, може се поднети жалба у року од 3 дана од дана
пријема писменог отправка одлуке, о којој одлучује Управни одбор Клуба, као орган који
доноси одлуку у другом степену, а чија одлука је коначна.
Жалбу може поднети подносилац захтева за покретање дисциплинског поступка, окривљени
члан, лично или путем свог браниоца.
Жалба задржава извршење одлуке.
Ако је жалбу поднео само окривљени члан, лично или путем пуномоћника, одлука у првом
степену не може се изменити на његову штету.

Садржина жалбе
Члан 22.
Жалба треба да садржи:
1. означење решења против кога се изјављује жалба,
2. основ за побијање решења,
3. образложење жалбе,
4. предлог да се побијано решење потпуно или делимично укине или преиначи,
5. потпис лица које изјављује жалбу.
Ако жалба не садржи све податке из става 1. овог члана, Дисциплинска комисија ће жалбу
одбацити.

Жалбени разлози
Члан 23.
Одлука Дисциплинске комисије се може побијати:
1. због повреде одредаба овог Правилника,
2. због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања,
3. због одлуке о дисциплинској санкцији.
Члан 24.
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Жалба се подноси непосредно Дисциплинској комисији, која је дужна да у року од три дана
од дана пријема благовремене, уредне и дозвољене жалбе, списе предмета достави
Управном одбору Клуба.
Дисциплинска комисија прво испитује да ли је жалба поднета у року, да ли је изјављена од
стране овлашћене особе, и да ли садржи све податке из члана 22. Правилника.
Благовременост жалбе утврђује се од дана предаје жалбе Дисциплинској комисији.
Неблаговремену жалбу, жалбу изјављену од стране неовлашћене особе и жалбу која не
садржи све податке из члана 22. Правилника, Дисциплинска комисија одбациће закључком,
против којег
закључка се може изјавити жалба Управном одбору клуба у року од 3 дана од пријема
писменог
отправка решења.

Разматрање жалбе
Члан 25.
Управни одбор Клуба жалбу разматра на затвореној седници.
Приликом разматрања жалбе Управни одбор Клуба нарочито цени да ли је у првостепеном
поступку потпуно и правилно утврђено чињенично стање, да ли је изречена одговарајућа
дисциплинска санкција и да ли је приликом доношења првостепене одлуке правилно
примењен материјални дисциплински правилник.

Одлуке Управног одбора по жалби
Члан 26.
Одлучујући по жалби, Управни одбор може донети следеће одлуке:
• одбити жалбу као несновану и потврдити првостепену одлуку,
• усвојити жалбу и укинути првостепену одлуку и предмет вратити на поновни поступак,
ако утврди да у првостепеном поступку није потпуно и правилно утврђено чињенично
стање и у вези с тим није правилно примењен одговарајући пропис и дисциплинска
мера или су учињене битне повреде правила дисциплинског поступка које утичу на
правилност доношења одлуке,
• усвојити жалбу и преиначити одлуку, ако утврди да је у првостепеном поступку
потпуно и правилно утврђено чињенично стање, али није правилно изречена
одговарајућа дисциплинска санкција или нису правилно примењени материјални
прописи на основу којих је донета одлука.
Одлуке Управног одбора којима се одлучује о жалби, доносе се у облику решења.
Решење из става 2. овог члана је коначно и против њега није дозвољена жалба.
Решење из става 2. овог члана садржи увод, изреку и образложење.
Члан 27.
Решење Управног одбора из члана 26. Правилника, доставља се Дисциплинској комисији,
која је дужна да у року од 3 дана, исту достави свим учесницима поступка.
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ПОСЕБНИ ДЕО
Извршавање обавеза на тренинзима и утакмицама
Члан28.
1. Играчи су дужни да испуњавају све захтеве тренера на тренингу и утакмици. Играчи се
морају максимално психички и физички ангажовати на тренингу и утакмици. У
супротном, прекршиоци ће бити кажњени на основу предлога тренера одузимањем
од 10 до 30% од једног месечног износа који им следује по Уговору.
2. Играчи су обавезни да извршавају и друге обавезе које им предоче тренер и спортски
директор, а које нису предвиђене овим чланом. У супротном, прекршиоци ће бити
кажњени на основу предлога тренера или спортског директора одузимањем 10% дo
50% месечне накнаде која им следује по Уговору.
У случају понављања радње прекршаја из тачака 1 и 2, казне ће бити дуплиране.

Недолазак играча на тренинг и утакмице
Члан 29.
Сваки играч који има потписан Уговор са клубом по коме се исти обавезује да мора
присуствовати свим тренинзима и утакмицама, овим чланом ће бити кажњен уколико
обавезе не испуњава и то:
1. У случају закашњења на тренинг до 5 минута починиоци ће бити кажњени
одузимањем 5% од месечне накнаде по Уговору.
2. У случају закашњења на тренинг од 5 до 15 минута прекршиоци ће бити кажњени
одузимањем 10% од месечне накнаде по Уговору.
3. Закашњење на тренинг дуже од 15 минута сматра се неоправданим недоласком на
тренинг.
4. У случају неоправданог недоласка на тренинг прекршиоци ће бити кажњени
одузимањем 20% од једне месечне накнаде по Уговору. Под неоправданим
недоласком на тренинг сматра се сваки недолазак који није најављен пре тренинга.
Изузетак од овог правила је одсуство због здравствeних разлога, што се мора
накнадно оправдати одговарајућом здравственом документацијом.
5. У случају неоправданог напуштања тренинга, прекршиоци ће бити кажњени
одузимањем 30% од једне месечне накнаде по Уговору.
6. У случају неоправданог недоласка на утакмицу прекршиоци ће бити кажњени
одузимањем једне месечне накнаде по Уговору.
7. У случају самовољног напуштања утакмице прекршиоци ће бити кажњени
одузимањем две месечне накнаде која им следује по Уговора.
У случају понављања прекршаја из тачака 1, 2, 3, 4 и 5 казне ће бити дуплиране.
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Поновљени прекршаји под тачкама 6 и 7 биће санкционисани тако што Дисциплинска
комисија на предлог Тренера или Спортског директора може суспендовати играча на
одређени временски период или раскинути уговор на штету играча.

Понашање играча на тренизима и утакмицама
Члан 30.
Играчи су дужни да поштују следећа правила понашања на тренинзима и утакмицама, као и
непосредно пре и после тренинга и утакмица:
Играч се мора коректно понашати према својим саиграчима (без псовки, гестикулација,
кошкања и тучи). У супротном, прекршиоци ће бити кажњени одузимањем 10% од једне
месечне накнаде која им следује по Уговору.
За неспортско понашање играча на утакмици третираће се оно понашање које може да
прозрокује слабу игру како појединца, тако и целог тима, или негативну реакцију публике,
или тучу измеђи играча. У таквим случајевима прекршиоци ће бити кажњени одузимањем
20% до 40% од једне месечне накнаде која им следује по Уговору.
У паузама измеђе четвртина није дозвољен разговор са судијама, навијачима и другим
лицима који нису чланови клуба. У супротном, прекршиоци ће бити кажњени одузимањем
10% једне месечне накнаде која им следује по Уговору.
Свака расправа са службеним лицима и коментарисање њихових одлука у току игре, такође
ће бити кажњени са 10% једне месечне накнаде.
Играчу је забрањено вређање навијача. У таквим случајевима прекршиоци ће бити кажњени
одузимањем 20% од једне месечне накнаде која му следује по Уговору.
Играчу је забрањено вређање службених лица на утакмици. У таквим случајевима
прекршиоци ће бити кажњени одузимањем 50% од једне месечне накнаде која му следује по
Уговору.
У сваком поновљеном случају казна се дуплира.
Све евентуалне казне које клуб добије од Ватерполо савеза за играча, одузеће се играчу од
прве наредне месечне накнаде, осим уколико Спортски директор на предлог Тренера не
одлучи другачије.

Извршавање обавеза на путовањима
Члан 31.
1. Играчи су дужни да на место поласка за путовање дођу петнаест минута пре заказаног
термина. У супротном, прекршиоци ће бити кажњени одузимањем 10% од месечне
накнаде по Уговору.
2. Играчи су обавзени да током боравка у хотелу поштују кућни ред (прављене галаме у
собама, узнемиравање других гостију и слично.) У супротном, прекршиоци ће бити
кажњени одузимањем 10% месечне накнаде.
3. Играчи не могу, без дозволе вође пута, да траже никакве посебне наруџбине за време
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оброка и под условом да их сами плаћају. Исхрану играча на путовањима дефинишу
тренер или лекар. У таквим случајевима прекршиоци ће бити кажњени одузимањем
10% од месечне накнаде.
4. Играчи на оброк долазе заједно, а после завршеног оброка капитен тражи одобрење
тренера да екипа може да напусти ресторан. У супротном, прекршиоци ће бити
кажњени одузимањем 10% месечне накнаде.
5. Играчи не могу напустити собу у хотелу у време предвиђено за дневни одмор или
спавање без знања тренера. У таквим случајевима прекршиоци ће бити кажњени
одузимањем 30% од месечне накнаде.
6. Играчи су дужни да на путовања иду у опреми коју је прописао Управни одбор Клуба.
У супротном прекршиоци ће бити кажњени одузимањем 10% од месечне накнаде.
У поновљеном случају казне под тачкама 1, 2, 3, 4, 5 и 6 биће дуплиране.
Члан 32.
Сваки играч има право да на рок од 3 дана добије снимак неке од претходних утакмица које
су снимљене. У случају да снимак није враћен у наведеном року, казна је 20 евра у динарској
противвредности.
У сваком поновљеном случају, казна ће бити дуплирана.

Здравствена заштита
Члан 33.
Сви играчи су дужни да воде рачуна о свом здравственом стању, благовременој медицинској
и другој превентивној заштити, у случају обољења, повреде и рехабилитације. Због тога су
играчи обавезни да строго поштују и изврашавају све оно што од њих затражи лекар и
физиотерапеут клуба, да би се спречиле и ублажиле нежељене последице изазване
повредом или болешћу играча.
Уколико се играч повреди на тренингу или утакмици, без сопствене кривице, па због повреде
не испуњава професионалне обавезе у мери која битно доприноси успеху клуба, играч неће
сносити никакве новчане санкције, с тим што неће учествовати у подели премија на које тим
буде имао право.
Мишљење о томе да ли се играч повредио без сопствене кривице као и о томе колико је
његов допринос настанку и тежини повреде, могу дати искључиво тренер и лекар клуба чије
мишљење је једино релевантно приликом доношења санкције од стране клуба, а мишљење
и дијагнозе других лекара и лекарских установа неће се уважавати.
Играч је дужан да за добијену повреду или прве симптоме болести пријави лекару или
физиотерапеуту клуба најкасније у року од 2 сата од задобијања повреде или појаве првих
симптома болести.
Играчу је најстроже забрањено самоиницијативно узимање лекова и одређивање сопствене
терапије без консултације лекара клуба.
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У зависности од тежине несавесног самоиницијативног лечења играчу ће бити одређена
новчана казна у распону од 10-100% месечне накнаде.
Уколико играч узима било какво средство за опоравак или друго стимулативно средство без
знања и консултације лекара Клуба, може бити одређена новчана казна у распону од 10100% месечне накнаде.
Уколико се играч бави ванредним физичким активностима (хуманитарне утакмице, допунски
тренинзи, незванични турнири и утакмице и др.) као и уколико користи разне методе
опоравка (масажа, базен, хипербарична комора итд.) без претходног одобрења Клуба, може
му се одредити новчана казна у износу од 10-100% месечне накнаде.
Уколико у току активности из претходног става дође до повреде, односно спречености играча
да тренира и наступа на утакмицама, играчу неће бити исплаћивана накнада по Уговору за
период спречености да тренира увећан за један месец.

Aлкохол, пушење, дрога, допинг
Члан 34.
Играчима је најстроже забрањено конзумирање алкохола, цигарета и других материја које
утичу на здравље играча, као и на способност организма да одговори напорима и обавезама
у току такмичарске сезоне. У таквим случајевима прекршиоци ће бити кажњени
одузимањем 25% од месечне накнаде која им по Уговору припада.
У поновљеном случају Клуб може дуплирати новчану казну или суспендовати играча или
раскинути уговор на штету играча.
Играчима је најстроже забрањено конзумирање недозвољених средстава, чије присуство у
организму може да избаци играча из тренажног или такмичарског процеса. У таквим
случајевима прекршиоци ће бити кажњени одузимањем 25% од месечне накнаде, а Клуб
има право да раскине уговор на штету играча.

Облачење и изглед играча
Члан 35.
Играчи су дужни да при јавним наступима (тренинзи, утакмице, путовања и остале
активности које се предузимају по налогу Клуба буду обучени у складу са упутствима
добијеним од одговорних лица Клуба и да уредно изгледају (подшишани, обријани). У
супротном, прекршиоци ће бити кажњени одузимањем 20% од месечне накнаде.
Уколико Клуб има потписан спонзорски уговор са неким спонзором, играчи на тренинзима и
утакмицама клуба морају наступати у опреми коју је обезбедио Клуб. У супротном,
прекршиоци ће бити кажњени одузимањем 25% од месечне накнаде по Уговору.
У поновљеном случају казне под тачкама 1 и 2 биће дуплиране.

Обавезе према медијима
Члан 36.
Играчи су обавезни да се појављују на конференцијама за штампу, као и на пратећим
манифестацијама и акцијама у којима клуб учествује или их организује када се то од њих
захтева, при чему је клуб дужан да их благовремено обавести о времену и месту одржавања
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истих. У супротном, прекршиоци ће бити кажњени одузимањем 20% од месечне накнаде.
Играчи су дужни да учествују на свим промотивним (маркетиншким) активностима спонзора
клуба, на која буду упућени од стране одговорних лица клуба. У супротном, прекршиоци ће
бити кажњени одузимањем 20% од месечне накнаде по Уговору.
Уколико играча контактирају директно медији у обавези је да се консултује с PR менаџером
Клуба. У супротном, прекршиоци ће бити кажњени одузимањем 10% месечне накнаде.
Играч не сме медијима да даје негативне изјаве о Клубу или било ком члану Клуба или
Управе Клуба и тиме наноси штету Клубу или било ком члану Клуба. У таквим случајевима
прекршиоци ће бити кажњени одузимањем 50% месечне накнаде из Уговора.
У поновљеном случају казне из овог члана биће удвостручене.

Прелазне и завршне одредбе
Члан 37.
Овај правилник ступа на снагу даном усвајања од стране Управног одбора Клуба.

ПРЕДСЕДНИК КЛУБА
Милан Крстић, ср
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