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Управни одбор Гимнастичког клуба „Тим“ у складу са чланом 27. и 46. Статута Гимнастичког 
клуба „Тим“, на седници одржаној дана 21.01.2017. године, доноси: 
 

ДИСЦИПЛИНСКИ  ПРАВИЛНИК 

 

I     ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
Члан 1. 
Овим Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности (удаљем тексту: Правилник) 
Гимнастички клуб „Тим“ (удаљем тексту: Клуб) прописује мере и поступак кажњавања, свих 
чланова и руководства Kлуба подједнако, у случају да прекрше Статут и друга општа акта Клуба, 
да не испуњавају обавезе и задатке који су им поверени, учине штету Клубу или својим 
понашањем наруше углед чланова Клуба, на територији Републике Србије или у иностранству. 
 
Члан 2. 
Правилник има за циљ да делује превентивно, заштитно и васпитно, као и да ефикасно 
санкционише противправне радње и свако немарно, неодговорно, несавесно, некултурно и 
неспортско понашање које члан Клуба учини са умишљајем или из нехата. 
 
Члан 3. 

Члан Клуба не може бити дисциплински кажњен за коришћење својих права у складу са 
законом, спортским правилима и општим актима Клуба. 
 
Члан 4. 
Непознавање Статута, општих аката и овог Правилника Клуба или Закона о спорту, никога не 
ослобађа од одговорности. 
 
Члан 5. 
Дисциплински прекршај се може извршити чињењем, нечињењем, односно пропуштањем 
извршења радње која би спречила извршење прекршаја, као и када се очигледно утврди да је 
учинилац спречен у намери да изврши прекршај или да је друго лице подстицао да учини или 
учествује у извршењу прекршаја као помагач. 
 
Члан 6. 
Неће се сматрати прекршајно одговорним учинилац који је у време извршења прекршаја био у 
стварној заблуди, ако је прекршајна радња учињена у крајњој нужди или ако је прекршај 
учињен под очигледним утицајем претње, уцене, принуде или силе. 
 
Члан 7. 
Члан Клуба који је правоснажно оглашен одговорним у дисциплинском поступку и којем је 
изречена дисциплинска мера, не може бити биран ни за једну функцију у Клубу или чланa 
органа Клуба у периоду две године од наступања правоснажности одлуке о дисциплинској 
одговорности и не може бити представник Клуба у органима и функцијама у надлежним 
савезима. 
 
Члан 8. 
Свака Одлука о кажњавању мора бити заведена у одговарајући регистар Клуба, а изречена 
казнена мера уписана у евиденциони лист кажњеног члана. 
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II     ОДГОВОРНОСТ ЧЛАНОВА КЛУБА 
 
Члан 9. 
Сви чланови Клуба, а посебно Председник Клуба, чланови Управног одбора, Надзорног одбора, 
Спортски директор Клуба, спортски стручњаци и стручњаци у спорту, као и лица ангажована у 
стручним службама и телима Клуба,  дужни су да раде и поступају савесно и одговорно према 
имовини Клуба и Клубу у опше, у складу са законом, Статутом и општим актима Клуба. 
 
Члан 10. 
Чланови Клуба одговарају за штету коју проузрокују и дужни су да је надокнаде. 

Чланови органа Клуба одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују Клубу, 
ако такву одлуку донесу намерно или крајњом непажњом. 

За штету из става 2. oвог члана не одговарају чланови који су били против доношења штетне 
одлуке или су се уздржали од гласања. 
 
Члан 11. 
Повреда забране конкуренције сходно одредбама Статута Клуба третира се као најтежи 
дисциплински прекршај. 
 

ОДГОВОРНОСТ МАЛОЛЕТНИХ ЧЛАНОВА КЛУБА И РОДИТЕЉА 

 
Члан 12. 
У случају прекршаја учињеног од стране малолетног члана Клуба, дисциплински орган може 
покренути поступак и против лица које је у моменту прекршаја било надлежно за надзор над 
малолетним лицем укључујући и родитеље. 
 
Члан 13. 
Када малолетни члан Клуба учини дисциплински прекршај, тренер је као лице задужено за 
његов надзор у обавези да о учињеном прекршају обавести родитеље и Клуб, и спор се решава 
мирним путем, заједничким договором о даљим мерама и појачаним васпитним радом. 
Тек након тога, а у случају поновљеног истог или сличног прекршаја, Клуб може изрећи 
одговарајућу дисциплинску меру. 
 
Члан 14. 
Mалолетни члан Клуба може бити саслушан само уз присуство родитеља или старатеља или 
дати своју писану изјаву са потписом родитеља или старатеља, како у својству окривљеног тако 
и у својству сведока. 
 
Члан 15. 
При одређивању дисциплинске мере према малолетном члану Клуба посебно је важно да она 
буде одмерена тако да има васпитну сврху којом ће се утицати да у будуће не чине прекршаје у 
чему нарочиту улогу имају родитељи или старатељи. 
Родитељи или старатељи као одговорна лица малолетних чланова Клуба (своје деце) дужни су 
да се придржавају свих правила понашања подједнако као и чланови Клуба. 

У случају да родитељи или старатељи малолетног члана Клуба одбијају сарадњу или на други 
начин крше одредбе Статута Клуба и овог Правилника, као крајња дисциплинска мера се може 
изрећи искључење малолетног лица из чланства Клуба. 
 
Члан 16. 
Малолетни члан Клуба, односно његов родитељ или старатељ, може се жалити на изречену 
дисциплинску меру подношењем писамене жалбе у року до 3 (три) дана од пријема решења. 
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III      ВРСТЕ ДИСЦИПЛИНСКИХ ПРЕКРШАЈА 
 
Члан 17. 
У дисциплинске прекршаје које могу направити чланови Клуба убрајају се: 

1. непридржавање Статута, Кодекса понашања, Правилника и других општих 
аката Клуба; 

2. непоштовање одлука органа Клуба; 

3. намерно подривање, саботирање или ометање функционисања Клуба; 

4. злоупотреба функције, овлашћења и положаја и/или поступање ради 
остварења личних интереса, прибављања материјалне и сваке друге користи, 
на штету Клуба; 

5. кршење слобода и права човека, говор мржње, непосредна и посредна 
дискриминација у односу на неко лично својство, статус или уверење; 

6. јавно пропагандно прокламовање политике, религије или сексуалних 
опредељења; 

7. свака врста физичког, психичког, вербалног или невербалног слостављања; 

8. испољавање сваког вида агресије и насиља; 

9. уништавање или отуђивање имовине Клуба; 

10. непристојно и неспортско понашање; 

11. непристојна вербална и/или невербална комуникација; 

12. изазивање свађа и конфликата; 

13. учешће на састанцима, скуповима или такмичењима под дејством опијата 
и/или наркотика; 

14. кршење анти-допинг допинг правила; 

15. подстрекивање других лица или публике на испаде и прекршаје; 

16. изношење у јавност неоснованих коментара, критика, компромитујућих, 
нетачних информација, квалификација итд.; 

17. злоупотреба контакта са државним или градским представницима извршне 
власти, министарством за спорт, спортским организацијама у земљи или 
иностранству, мимо знања и одобрења Клуба; 

18. неизвршавање преузетих обавеза, задатака и дужности које иду на штету 
Клуба; 

19. лажно сведочење у дисциплинском поступку; 

20. свако друго свесно или несвесно понашање, чињење или не чињење, које 
иде на штету Клуба или појединца или угрожава углед Клуба и чланства. 

 
Члан 16. 
Уколико се истовремено учини више прекршаја, сваки прекршај се третира посебно, али се за 
све учињене прекршаје изриче јединствена одговарајућа казна. 
 
Члан 18. 
Дела учињена из нехата или у стању неурачунљивости нису ослобођена од одговорности, с тим 
што ће њихова квалификација бити блажа од дисципкинских прекршаја учињених са 
умишљајем. 

Ублажење казне може се применити у зависности од тежине прекршаја према учиниоцу који 
раније није дисциплински кажњаван. 

Повећање казне примењује се према учиниоцу који је раније већ био дисциплински кажњаван, 
а који понавља исти или учини нов дисциплински прекршај. 
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IV     КАТЕГОРИЈЕ ДИСЦИПЛИНСКИХ ПРЕКРШАЈА, МЕРЕ И КАЗНЕ 
 
Члан 19. 
Дисциплински прекршаји су категорисани у три групе и то као: лакши, тежи и најтежи. 
У зависности од степена дисциплинског прекршаја према члану Клуба могу се применити 
следеће дисциплинске мере: 

1. опомена ; 
2. новчана казна ; 
3. суспензија на одређено време ; 
4. искључење из Клуба. 

 

ЛАКШИ ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ 
 
Члан 20. 
За лакше дисциплинске прекршаје изриче се казнена мера опомене. 
У ове прекршаје убрајају се дисциплински прекршаји са мањим последицама по чланство и 
Клуб: неодговорно и некултурно понашање (псовање, непристојни гестови, приговарање и 
пркошење одлукама надлежних лица и органа); немарно извршавање обавеза и дужности; 
неодговорно чување опрема Клуба; закашњавање на тренинге, такмичења, састанке, и слично. 
 

ТЕЖИ ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ 
 
Члан 21. 
За теже дисциплинске прекршаје изриче се новчана казна и/или казнена мера суспензије. 

У ове прекршаје убрајају се дисциплински прекршаји као што су: непоступање по одлукама 
органа и тела Клуба, понављано прекорачење рока уплате чланарине и других финансијских 
обавеза према Клубу; онемогућавање или отежавање извршења одлука органа Клуба, кршење 
Статута, правилника или других аката Клуба; некултурно и неспортско понашање; непристојна 
вербална или невербална комуникација; испољавање и ширење политичких идеја и ставова;  
јавно изношење увредљивих, омаловажавајућих и провокативних квалификација које могу 
изазвати конфликт; сарадња са конкурентским клубом или друге самоиницијативне штетне 
активности без знања и сагласности Клуба; учешће на скуповима или такмичењима под 
дејством алкохола или опојних супстанци, и слично, као и поновљени лакши прекршаји због 
којих је члану Клуба већ изречена дисциплинска мера. 
 
Члан 22. 
Новчана казна се одмерава у зависности од тежине учињеног прекршаја и не може бити мања 
од  15% , нити већа од двоструког просечног личног дохотка у Републици Србији. 

Учинилац прекршаја кажњен новчаном казном дужан је да у року до 14 (четрнаест) дана, од 
дана изрицања казне, на рачун Клуба уплати новчани износ по изреченој казни, у противном 
следи аутоматска суспензија до извршења обавезе. 
 
Члан 23. 
Казна суспензије одмерава се у зависности од тежине учињеног прекршаја и може се изрећи 
као забрана вршења дужности на одређено време, односно забрана наступа на одређеном 
броју такмичења и спортских манифестација. 

Казна суспензије не може бити краћа од 3 месеца и дужа од једне године, осим у случају 
коришћења допинг средстава. Казна суспензије за собом повлачи казну укидања свих права 
појединца на представљање и заступања Клуба и забрану вршења функције у органима и 
телима Клуба, у време трајања казне. 
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НАЈТЕЖИ ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ 
 
Члан 24. 
За најтеже дисциплинске прекршаје изриче се казнена мера: искључење из чланства Клуба. 
У најтеже дисциплинске прекршаје убраја се: не педагошко поступање и излагање спортисте 
активностима које могу озбиљно да угрозе његово здравље; давање или навођење спортисте 
на коришћење не дозвољених стимулативних средстава - допинга; кршење Статута Клуба и/или 
непоштовање одлука органа и тела Клуба са тежим последицама по чланство и Клуб; физички 
напад са наношењем телесних и душевних последица; злоупотреба и/или фалсификовање 
службених докумената и одлука; изношење у јавност нетачних информација са озбиљним 
штетним последицама по Клуб; неовлашћено коришћење, објављивање, уступање и давање на 
увид података Клуба трећим лицима; испољавање и ширење мржње по било којој основи; 
претње, уцене или подстрекивање, посебно малолетних лица, на извршење прекршаја или 
непристојних радњи; наношења штете или отуђење имовине ради остварења личне користи; 
поновљен тежи дисциплински прекршај због кога је члан Клуба већ кажњаван. 
 
Члан 25. 
Сваки прекршај који није наведен у овом Правилнику, а предстаља очигледан преступ, повреду 
Статута и дугих општих аката Клуба или спортских правила понашања кажњава се оговарајућом 
дисциплинском мером која је овим Правилником предвиђена за сличан прекршај. 
 

V     МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ 
 
Члан 26. 
Чланови Клуба материјално су одговорни за штету коју намерно или из крајње непажње 
проузрокују на имовини или средствима Клуба. 
Чланови Клуба су дужни да из личних средстава надокнаде штету за коју се по одредбама овог 
Правилника утврди њихова одговорност. 
 
Члан 27. 
Поступак за утврђивање материјалне одговорности спроводе дисциплински органи у склопу 
вођења дисциплинског поступка. 
У поступку утврђивања материјалне одговорности надлежни дисциплински органи утврђују 
околности под којима је дошло до настанка штете, материјалну одговорност лица, висину 
штете и рок и начин измирења настале штете. 
 

VI     ПОКРЕТАЊЕ И ОКОНЧАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 
 
Члан 28. 
Дисциплински поступак против учиниоца прекршаја може покренути сваки члан Клуба 
подношењем писмене пријаве са образложењем Управном одброру Клуба. 
 
Члан 29. 
Да би се поступци или дело члана Клуба третирало као дисциплински прекршај, потребно је да 
оно стоји у вези са Клубом и активностима везаним за деловање Клуба. 
Органи Клуба су дужни да, у свим случајевима када то сами уоче, по службеној дужности 
реаугују и покрену дисциплински поступак против учиниоца прекршаја. 
 
Члан 30. 
Подносилац у писаној пријави мора навести своје личне податке и кратак опис учињеног 
прекршаја из чега се јасно може видети ко подноси пријаву, у чему се састоји прекршај, када је 
прекршај учињен, где и ко га је учинио, доказе и имена сведока. 
Управни одбор Клуба може, по разматрању свих навода и околности, образложеном одлуком 
прихватити или одбацити пријаву прекршаја. 
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Члан 31. 
У случају лакшег прекршаја за који се јасно утврди да се учинилац прекршаја оправдано може 
казнити опоменом, поступак се може окончати по кратком поступку изрицањем дисциплинске 
мере и без позива учиниоца и сведока на давање изјаве. 
У другим случајевима дисциплинске одговорности, учинилац прекршаја се позива да се усмено 
или у писаној форми изјасни о наводима у пријави. Уколико учинилац даје усмено своју изјаву, 
обавезно се води записник који потписује учинилац прекршаја и записничар или одговорно 
лице Клуба. Малолетно лице даје усмену изјаву уз присуство родитеља/старатељ, а у случају 
достављања писмене изјаве исту потписом оверава родитељ/старатељ. 
Ако се учинилац прекршаја не одазове на позив Клуба за изјашњавање о наводима у пријави, 
сматраће се да постоји оправданост за покретање дисциплинског поступка и поступак ће се 
окончати на основу расположивих чињеница. 
 
Члан 32. 
Код изрицања казнене мере у обзир се узимају све релевантне чињенице и околности које 
утичу на казну (отежавајуће и олакшавајуће): године старости, статус, функција и допринос 
резултатима Клуба, тежина и последице прекршаја, степен одговорности, начин извршења и 
намера у прекршају, као и понашање учиниоца у току дисциплинског поступка. 
 
Члан 33. 
Дисциплински поступак се окончава решењем којим се утврђује настанак и врста дисциплинске 
повреде, на основу чега се изриче одговарајућа дисциплинска мера, или образложењем којим 
се одбија поднета дисциплинска пријава. 
Решење о изреченој дисциплинској мери, која се уручује учиниоцу прекршаја, мора да садржи 
и поуку о правном леку, односно његовом праву на жалбу. 
На одлуку о изреченој дисциплинској мери члан Клуба има право жалбе у року до 3 дана од 
дана уручења одлуке. 
Жалба не одлаже извршење дисциплинске мере, осим мере искључења из Клуба. 
 
Члан 34. 
Дисциплински поступак се обуставља услед наступања застарелости, престанка својства члана 
Клуба, смрти учиниоца и других разлога који спречавају доношење одлуке. 
За лакше прекршаје, дисциплинска пријава се може поднети у року до три месеца од дана 
учињеног прекршаја, после чега ће се сматрати да је прекршај застарео. 
За остале дисциплинске прекршаје сматраће се да је прекршај застарео ако од дана учињеног 
прекршаја протекне више од 2 (две) године. 

 

VII     КОМПЕТЕНЦИЈЕ РЕШАВАЊА СПОРОВА 
 
Члан 35. 
Спорови између чланова Клуба или између чланова и органа Клуба решаваће се договором и 
мирним путем у оквиру Клуба. 

Спорови који не могу бити решени договором и мирним путем у оквиру Клуба, решаваће се 
пред арбитражом надлежног гимнастичког савеза и у складу са Законом о спорту. 
 
Члан 36. 

Органи и чланови Клуба су дужни да поштују изврше одлукe надлежног Савеза или сталног 
спортског суда при Олимпијском Комитету Србије. 

Одлука вишег органа је извршна за све учеснике у спору. 

Члану Клуба који је у радном односу са Клубом изричу се дисциплинске мере у складу са 
законским прописима који уређују радне односе. 
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Члан 37. 
У првом степену, дисциплинске мере изриче Управни одбор Клуба. 
Поступак у првом степену мора се окончати у року до 60 дана од дана поднете пријаве. 

У  другом степену, у жалбеном поступку на одлуку Управног одбора, коначну одлуку на нивоу 
Клуба доноси Скупштина Клуба. 

У трећем степену спор решава арбитража надлежног гимнастичког савеза. 
У четвртом степену, спор решава арбитража Олимпијског комитета Србије или надлежни Суд. 

Арбитражни договор не може се склопити за спорове који спадају у судску надлежност. 
 
Члан 38. 
Управни одбор Клуба може у случају потребе да формира неутралну ad hoc дисциплинску 
комисију, када за то постоје оправдани разлози. 
Одлуком о образовању дисциплинске комисије утврђује се укупан број чланова и председник 
дисциплинске комисије, њен мандат и делокруг рада. 
Дисциплинска комисија, по окончању рада, подноси свој извештај са предлогом дисциплинске 
мере, Управном одбору Клуба, који доноси коначну одлуку о изрицању дисциплинске мере 
према учиниоцу прекршаја. 
 
Члан 39. 
У случају да је учинилац прекршаја Председник или члан Управног одбора, у решавању спора 
се примењују одредбе овог Правилника и одредбе регулисане у поглављу о спречавању сукоба 
интереса чланова органа Клуба. 
 

VIII     ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Члан 40. 
За прекршаје који спадају у искључиву судску надлежност решавање спорова договором или 
пред арбитражом није могуће. 
 
Члан 41. 
Право тумачења овог Правилника има Управни одбор Клуба. 
Ако неко питање није уређено овим Правилником, Управни одбор Клуба уређује то питање 
посебном одлуком или актом. 
 
Члан 42. 
Измене и допуне овог Правилника врше се по поступку по којем је донет. 
Саставни део овог Правилника чини Кодекс понашања чланова Гимнастичког клуба „Тим“. 
Овај Правилник  ступа на снагу даном усвајања. 
 
 
 
 
     Београд, 21.01.2017. год.                                                                Управни Одбор  
                                                                                                          Гимнастичког клуба „Тим“ 
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 КОДЕКС ПОНАШАЊА ЧЛАНОВА ГК "ТИМ" 

 
ФЕР ПЛЕЈ 

 Фер плеј је, пре свега и изнад свега, коректно понашање и строго поштовање 
правила такмичења. 

 Фер плеј је поштовање судија и прихватање судијских одлука. 

 Фер плеј је надметање спортиста под равноправним условима, уз ослањање само 
на вештину. 

 Фер плеј је одбијање да се до победе дође варањем или коришћењем 
недозвољених средстава. 

 Фер плеј је поштовање и уважавање квалитета противника, који се такође бори за 
победу. 

 Фер плеј је достојанствено прихватање пораза, без љутње и тражења 
неоснованог оправдања или изговора. 

 Фер плеј је скромно прихватање победе, а не понижавање или провоцирање 
противника. 

 Фер плеј је контрола емоција, чување достојанства и одбијање учествовања у 
насиљу или изазивању насиља. 

 Фер плеј је признање грешке коју судија не примети, помоћ противнику када је 
стицајем објективних околности тренутно спречен да се супротстави, али и сваки 
други џентлменски гест који доприноси поштеном спортском надметању. 

 За судију, фер плеј је детаљно познавање правила и њихова доследна и 
непристрасна примена. 

 
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА СПОРТИСТА 

 да слушају своје тренере и да одговорно и савесно извршавају своје обавезе; 

 да се у свакој прилици понашају пристојно и културно; 

 да се према свим људима односе исто без обзира на њихов пол, расу, порекло 
или религију; 

 да следе позитивне примере и имају критички став према негативним појавама у 
спорту; 

 да воде рачуна о личној и комуналној хигијен и врше контролу свог здравља; 

 да чувају имовину и брину о безбедности; 

 да редовно и на време долазе на тренинге и да се на на сваком тренингу труде да 
буду бољи - да напредују; 

 да се у случају оправданог изостанка са тренинга, на време јаве свом тренеру; 

 да никада сами, без знања тренера, неорганизују неке своје додатне тренинге; 

 да се на сваком тренингу и такмичењу понашају према утврђеним правилима и 
поштују фер плеј; 

 да се и у победи и у поразу понашају достојанствено и културно; 

 да никада не користе недозвољена стимулативна средства за остварење бољих 
резултата; 

 да се међусобно поштују и граде коректне, пријатељске односе; 

 да евентуалне међусобне проблеме решавају у сарадњи са тренером; 

 да обавесте тренера или Клуб о позиву за учешће на јавном наступу или у 
медијима; 

 да у свакој прилици говоре афирмативно о гимнастичком спорту и свом Клубу; 
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 да воде здрав спортски живот и избегавају активности које могу бити сметња 
тренингу или такмичењу; 

 да се одазову на сваки позив за потребе репрезентације. 

 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ТРЕНЕРА 

 да стално имају на уму свој велики утицај на васпитање и развој личности спортиста и 
да им буду пример понашања. 

 да стално имају на уму да се млади добровољно укључују у тренажни процес, да то 
чине из жеље да унапреде своје здравље, физичке способности и вештине, жеље за 
игром, забавом и дружењем, а не искључиво и само због победе на такмичењима; 

 да рад прилагоде објективним условима и реалним могућностима групе, али и 
индивидуалним способностима сваког спортисте; 

 да у васпитно образовном процесу код спортиста подстичу и развијају позитивне 
морално вољне особине на принципима фер плеја; 

 да се труде да што боље упознају своје спортисте и знају да препознају њихов спортски 
потенцијал; 

 да се у сваком смислу старају о спортистима и брину о њиховој безбедности; 

 да одговорно извршавају своје обавезе према утврђеном програму и плану и уредно 
воде евиденцију рада; 

 да редовно долазе на тренинге, бар 10-ак минута пре заказаног термина; 

 да за решавање евентуалних организационо - техничких и дугих проблема сарађују са 
родитељима и управом клуба; 

 да стално усавршавају своја знања и вештине; 

 да се одазову на позив за потребе репрезентације. 

 
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА 

 да не присиљавају своје дете да се бави спортом, ако оно то не жели; 

 да увек имају на уму општу добробит тога што се дете бави спортом и васпитава у 
здравом спортском духу и да ту вредност увек ставе испред жеље за победом или 
властите амбиције да њихово дете "мора" да буде најбоље; 

 да своје дете на путу спортског усавршавања увек охрабрују и подржавају, без обзира 
на околности и тешкоће; 

 да најмање једном годишње провере њихову здравствену и физичку способност своје 
деце за бављење спортом; 

 да дете редовно доводе на тренинге, обезбеде му одговарајућу опрему и придржавају 
се захтева и савета тренера; 

 да на време најаве или оправдају изостанак детета са тренинга - такмичења; 

 да имају поверење у тренере и пруже подршку свима у Клубу који брину о њиховој 
деци; 

 да уче своје дете да поштује фер плеј, правила такмичења и одлуке судија; 

 да имају на уму да и они представљају клуб и да исто као и спортисти треба да поштују 
одређена правила понашања; 

 да према својим могућностима помажу развој клуба и учествују у реализацији 
одређених акција; 

 да својим позитивним ставом утичу на спречавање свих негативних појава у спорту; 

 да осигурају несметано учешће свог детета у репрезентацији. 

 



10 
 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА 

 да се старају да се свим члановима клуба обезбеде одговарајући услови за рад, а 
спортистима пруже подједнаке шансе за бављење спортом и напредовање према 
индивидуалним способностима; 

 да се старају да клуб фунционише у складу са законом и да стручне службе клуба 
благовремено извршавају све обавезе према надлежним органима и спортским 
савезима; 

 да се укључују у рад надлежног Савеза и заступају интересе клуба; 

 да се старају о медијској презентацији клуба; 

 да се старају о обезбеђивању финансијских средстава неопходних за реализацију 
планираних активности клуба; 

 да буду упознати са догађањима у клубу и да контролишу комплетан рад у клубу; 

 да штите интересе чланова клуба и развијају добре међуљудске односе; 

 да подједнако штите права свих чланова клуба; 

 да активно раде на спречавању сваког облика негативних појава и понашања у 
спорту; 

 да се старају о доследној примени Статута и општих аката клуба. 

 
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА СУДИЈА 

 да на спортским такмичењима увек поштују утврђена правила и суде објективно и 
непристрасно; 

 да занемаре сваки лични интерес, наклоност према поједним спортистима или 
матичном клубу; 

 да свој углед, интегритет и стручност бране знањем и аргументима; 

 да се према другим судијама понашају културно, учтиво и са уважавањем; 

 да увек стану на страну заштите такмичара, тренера и службених лица од 
различитих облика неспортског понашања; 

 да имају критички однос према негативним појавама у спорту и да раде на 
њиховом сузбијању; 

 да се стално усавршавају и информишу о новим правилима и прописима које 
треба применити у суђењу; 

 да развијају и шире пријатељство са судијама у земљи и иностранству. 

 
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ГЛЕДАЛАЦА 

 да се понашају коректно према свим учесницима спортског такмичења; 

 да навијају без омаловажавања и вређања противника или судија; 

 да поштују судујске одлуке; 

 да поштују права, достојанство и личност сваког учесника спортског догађаја; 

 да спрече и осуде свако неспортско и насилничко понашање; 

 да знају да награде сваки прави спортски потез или достигнуће и буду позитивни 
и мотивишући навијачи. 

           


