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ПРАВИЛНИК
О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ
ОДГОВОРНОСТИ
ОДБОЈКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

На основу члана 33. Статута Одбојкашког савеза Србије (у даљем тексту ОСС) од 11. марта 2012.
године, а у складу са прописима Међународне одбојкашке федерације, Извршни одбор Одбојкашког
савеза Србије је на седници одржаној 11. децембра 2014. године донео

ПРАВИЛНИК
О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ
ОДГОВОРНОСТИ
ОДБОЈКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником утврђује се дисциплинска и материјална одговорност (у даљем тексту:
одговорност) играча, клубова и њихових представника, тренера и судија, као и дисциплински органи,
поступак за утврђивање одговорности одбојкашких субјеката, врсте дисциплинских прекршаја,
дисциплинске казне, поступак за извршење казни, начин вођења евиденција о изреченим казнама,
поступак по жалби на изречене казне, рокови за покретање поступка, застарелост вођења поступка и
извршења казни, услови и начин суспензије дисциплинских субјеката, начин утврђивања материјалне
одговорности, начин утврђивања штете, као и друга питања везана за одговорност одбојкашких
субјеката.
Члан 2.
Овај Правилник се примењује на све одбојкашке субјекте, што значи да се примењује на све чланице
ОСС (клубове и њихове представнике, играче, судије, тренере, одбојкашке организације и савезе
клубова, судија, тренера и слично).
Одбојкашки савези и организације бирају своје дисциплинске органе, а њихови Правилници о
дисциплинској и материјалној одговорности не могу бити у супротности са одредбама овог
Правилника.
Члан 3.
Одбојкашки субјекти из члана 1. и 2. одговорни су дисциплински и материјално за савесно
извршавање својих обавеза у складу са законима, Статутом ОСС, овим Правилником и другим
Општим актима ОСС.
Члан 4.
Кривична одговорност, одговорност за привредни преступ и прекршај пред судовима и другим
државним органима не искључују одговорност дисциплинских субјеката пред дисциплинским
органима ОСС у складу са овим Правилником, уколико понашање по тим основама има елементе
одговорности у смислу овог Правилника.
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Члан 5.
Одговорност одбојкашких субјеката може се утврђивати само за оне прекршаје који су у време
њиховог извршења били као дисциплински прекршаји утврђени овим Правилником или другим
Општим актима ОСС.
Члан 6.
Одбојкашки субјект који својом кривицом не испуњава своје обавезе или се не придржава одлука и
прописаних мера ОСС, чини дисциплински прекршај у смислу овог Правилника.
Одговорност за дисциплински прекршај постоји без обзира да ли је исти учињен са умишљајем или из
нехата и да ли је учињен чињењем или нечињењем.
ДИСЦИПЛИНСКИ ОРГАНИ

Дисциплински органи ОСС су:
- Дисциплински судија ОСС
- Извршни Одбор ОСС

Члан 7.

Члан 8.
Дисциплинског судију ОСС бира Извршни Одбор ОСС.
Дисциплински судија ОСС мора бити дипломирани правник.
НАДЛЕЖНОСТ
Члан 9.
Дисциплински судија ОСС решава у првом степену по пријави за покретање дисциплинског поступка
на свим такмичењима које организује и спроводи ОСС.
Дисциплински судија ОСС непосредно решава и случајеве који нису предвиђени другим прописима,
односно када се не може утврдити надлежност органа који треба да поступи по неком питању, а
решење тог питања је у интересу одбојкашког спорта.
Дисциплински судија има право надзора над радом дисциплинских органа нижих одбојкашких
субјеката и право суспензије незаконитих аката и аката који су у супротности са прописима и општим
актима ОСС као и одговорних одбојкашких субјеката за доношење истих.
Члан 10.
Извршни одбор ОСС решава у другом степену по жалбама одбојкашких субјеката на решења
дисциплинског судије ОСС.
Одлуке Извршног одбора ОСС су коначне.
ДИСЦИПЛИНСКЕ КАЗНЕ И ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ
1) Дисциплинске казне
Члан 11.
Дисциплинске казне које се могу донети од стране дисциплинских органа су:
1. Опомена
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2. Новчана казна у износу од 5.000,00 динара до 200.000,00 динара,
3. Забрана наступања, или вршења функције на одређеном броју утакмица и то од једне до 24
утакмице,
4. Временска казна забране наступања или вршења функције од једног месеца до 24 месеци.
5. Условна казна замењује изречену дисциплинску меру из тачака 2. и 3. овог члана и може да
се изрекне у трајању до 12 месеци. Условна казна замењује изречену дисциплинску меру и
састоји се у томе што одбојкашки субјекат којем је изречена ова мера мора испуњавати
обавезу да у току трајања ове изречене условне казне не сме понављати или чинити исте
или друге дисциплинске прекршаје предвиђене овим Правилником, под претњом да се
одбојкашком субјекту који не поштује ову обавезу поново Решењем дисциплинског судије
активира изречена дисциплинска мера без поновног вођења дисциплинског поступка и
истовремено том приликом му се изриче и додатна дисциплинска мера због ново извршеног
дисциплинског прекршаја.
Члан 12.
Дисциплинске казне: опомена, новчана казна и забрана наступања или вршења функције на
одређеном броју утакмица или у одређеном временском периоду се могу изрећи за било који
прекршај утврђен овим Правилником, било ком одбојкашком субјекту, а у складу са тежином
прекршаја, његовим евентуалним последицама и другим околностима везаним за извршење
прекршаја и починиоца истог.
2) Суспензија
Члан 13.
Суспензију као дисциплинску меру, Дисциплински судија може изрећи за све предвиђене
дисциплинске прекршаје када је извршење таквог прекршаја од стране неког одбојкашког субјекта
изазвало или може изазвати теже последице по живот или здравље људи, ако такво понашање има
елементе кривичног дела или може оставити теже последице на одбојкашки спорт и односе у ОСС, а
дисциплински судија обавезно у Решењу којим покреће дисциплински поступак изриче истовремено и
суспензију када постоји основана сумња да је неки одбојкашки субјекат учинио неки од дисциплинских
прекршаја из члана 14. и то: од тачке 1. до тачке 13, од тачке 20. до 23. и од тачке 31. до 34. овог
Правилника.
3) Дисциплински прекршаји
Члан 14.
Дисциплински прекршаји представљају следећа понашања одбојкашких субјеката:
1) неспортско понашање играча, стручних штабова, представника клубова, судија и лица
задужених испред клубова за обављање техничких и редарских послова у дворанама и то
пре, за време или након завршетка утакмице према другом играчу, судији, гледаоцима,
званичним лицима или другим одбојкашким субјектима, исказано упућивањем увреда, псовки,
клевета или упућивање непристојних гестова,
2) бацање предмета или гађање, вређање или претње упућене одбојкашкким субјектима пре, за
време и након завршетка утакмице од стране других одбојкашких субјеката, гледалаца или
навијча клубова,
3) изазивање нереда, туче или учешћа у истом од стране одбојкашких субјеката, или навијача
одбојкашког клуба,
4) долазак одбојкашких субјеката на утакмице или учешће на њима под утицајем алкохола или
других опојних средстава,
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5) непредузимање потребних мера за организацију утакмица, услед чега дође до напада или
покушаја напада на службена лица, играче и судије од стране гледалаца,
6) давање лажних података или фалсификованње службених и личних исправа приликом
регистрације играча, службених лица и клубова или приликом наступања на утакмицама,
7) наступање клубова, играча, тренера, чланова стручних штабова или других службених лица
на јавним утакмицама за време у којем им је изречена мера суспензија или казна забране
наступања,
8) наступање за другу екипу на јавним утакмицама играча без одобрења клуба чији је члан,
9) наступање клубова на међународним пријатељским утакмицама у земљи или иностранству
без претходног одобрења ОСС,
10) наступање играча који су чланови домаћег клуба за инострани клуб или на међународним
такмичењима без претходног одобрења ОСС,
11) наступање на првенственим утакмицама пионирских, кадетских и јуниорских категорија играча
и играчица који су изгубили право да наступају према годинама у тим категоријама,
12) одбијање наступа за репрезентацију у било ком рангу,
13) одбијање доласка на припреме репрезентације, неопрвдано закашњавање на исте или
напуштање припрема без одобрења,
14) несавесно, немарно и неблаговремено извршавање репрезентативних обавеза,
15) необавештавање у року од 24 сата селектора или ОСС о разлозима за недолазак или о
разлозима закашњења на утакмице или припреме репрезентације,
16) недолично и неспортско понашање на утакмицама са иностраним екипама у земљи или
иностранству клуба или било ког одбојкашког субјекта,
17) недозвољавање клуба или прављење сметњи да његов члан наступа на утакмицама или
присуствује припремама репрезентације,
18) нарушавање угледа ОСС или земље на наступима у међународним такмичењима,
19) присуство забрањене супстанце или њених метаболита или маркера у телесном узорку
одбојкашког субјекта,
20) коришћење или покушај коришћења (примена, уношење убризгавање или конзумирање на
било који начин) забрањене супстанце или забрањеног метода (у даљем тексту допинг
средства),
21) одбијања, или неприступања без задовољавајућег оправдања, давања узорка после
обавештења о допинг контроли или избегавања давања узорка на други начин,
22) три везана неиспуњавања обавеза утврђених правилима овлашћене антидопинг организације
у погледу доступности спортисте из регистроване тест групе за тестирање изван такмичења,
као и непружање података о боравишту и пропуштање објављених тестирања изван
такмичења, у периоду прописаном од стране овлашћене антидопинг организације,
23) ометања или покушаја ометања било којег дела допинг контроле,
24) недозвољено поседовање допинг средства,
25) неовлашћена продаја, транспорт, слање испорука или дистрибуција забрањене допинг
супстанце или забрањеног допинг метода (било физички, електронски или неким другим
начином) од стране било ког одбојкашког субјекта,
26) давање или покушај давања или прописивања или покушаја прописивања допинг средства,
27) саучесништво, подстицање, помагање, подржавање, прикривање, стварање услова или било
ког другог вида учествовања у повреди или покушају повреде антидопинг правила или било
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ког другог вида учествовања у повреди или покушају повреде антидопинг правила или кршење
изречене мере због повреде антидопинг правила,
28) удруживање одбојкашког субјекта са особама којима су изречене мере због повреде
антидопинг правила или су у кривичном, прекршајном или другом поступку кажњени због дела
које представља повреду антидопинг правила.
29) ометање дисциплинског судије у вођењу дисциплинског поступка избегавањем пријема
позива, недавањем тражене изјаве, недоствљањем доказа, онемогућавањем утврђивања
истине на различите начине, неуручивањем позива свом члану од стране клуба преко којег му
је позив послат, вршење притиска на истог у циљу доношења повољнијег решења у
дисциплинском поступку и сл.
30) неизвршавање коначних новчаних казни које је изрекао Дисциплински судија,
31) неплаћање изречених трошкова дисциплинског поступка од стране Дисциплинског судије,
32) неизмиривање финансијских обавеза према ОСС,
33) неизмиривање финансијских обавеза према међународним одбојкашким организацијама,
34) недолазак или закашњивање службених лица делегираних за утакмице,
35) неподношење извештаја службених лица са утакмица,
36) подношење нетачних извештаја службених лица са утакмица,
37) проузроковање материјалне штете ОСС намерно или из крајње непажње,
38) одбијање потребне сарадње са другим одбојкашким субјектима или савезима када је та
сарадња од значаја за одвијање такмичења или је у интересу одбојкашког спорта,
39) давање нетачних изјава или података чиме се јавност или други одбојкашки субјекти обмањују
о стању, догађањима или остваривању неких права везаних за одбојкашки спорт и ОСС,
40) неовлашћено коришћење ствари или средстава ОСС,
41) злоупотреба положаја или прекорачење овлашћења одбојкашких субјеката,
42) одавање службене или друге тајне утврђене неким од Општих аката ОСС,
43) ометање службених лица у обављању њихових функција на утакмицама за које су
делегирани, на путовањима репрезентације и сл.
44) уношење непримерених и увредљивих коментара у записник са утакмице или одбијање да се
исти потпише од стране одбојкашких субјеката која су дужна да га попуне или потпишу.
45) остваривање противправне имовинске користи на рачун ОСС,
46) изношење или проношење нечег неисинитог или увредљивог о другом одбојкашком субјекту
или ОСС,
47) одустајање клуба од такмичења после пријављивања или у току такмичења,
48) угрожавање регуларности система сталног такмичења у оквиру ОСС,
49) други прекршаји који у себи садрже елементе кривичног дела или су предвиђени другим
Општим актима ОСС,
50) решавање спорова одбојкашких субјеката везаних за чланство преко суда пре покушаја да се
исти спор реши преко надлежних тела ОСС.
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ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК
1. Покретање поступка
Члан 15.
Дисциплински поступак се покреће пријавом Дисциплинском судији од стране одбојкашког субјекта.
Пријавом се истовремено или посебно може покренути и поступак за утврђивање материјалне
одговорности неког одбојкашког субјекта.
Члан 16.
Пријава за покретање поступка садржи:
-

Назив органа којем се пријава упућује,

-

Име и презиме појединца, односно назив одбојкашког субјекта и основне податке о њему,

-

Време, место, начин извршења и опис дисциплинског прекршаја који је учињен, односно
материјалне штете која је учињена,

-

Доказе (материјалне или прикупљене изјаве),

-

Датум, име и презиме и потпис подносиоца пријаве за покретање поступка.

Пријава се подноси Дисциплинском судији преко канцеларије ОСС.
2. Ток поступка
Члан 17.
Пријаву са решењем о покретању дисциплинског поступка, Дисциплински судија одмах по пријему
доставља одбојкашком субјекту на којег се иста односи, са захтевом за писмено изјашњење по
наводима у истој.
Рок за доставу писмене изјаве од стране одбојкашког субјекта против кога је пријава донета је 3 дана,
од дана пријема исте.
Члан 18.
Доставе свих решења и других писама од стране дисциплинских органа достављају се одбојкашком
субјекту преко клуба чији је он члан или директно на његову адресу пребивалишта.
Датум када је решење или други захтев достављен клубу сматра се као датум уручења истог
одбојкашком субјекту, те се одбојкашки субјект коме је на овај начин уручено писмено не може
позивати да му клуб у року није доставио исто.
Члан 19.
У циљу ефикасности поступка дисциплински органи по правилу доносе своја решења о изрицању
казне или одбацивању пријаве, на основу дисциплинске пријаве, достављених доказа и достављене
писмене изјаве од стране окривљеног одбојкашког субјекта.
Само у компликованијим случајевима где се на основу наведеног у ставу 1. овог члана, не може
утврдити истина односно заузети став, заказаће се јавна расправа на коју ће се позвати лица од којих
се морају непосредно прикупити изјаве или други докази.
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Члан 20.
Уколико одбојкашки субјект против кога је покренут дисциплински поступак не достави или не достави
у остављеном року своју писмену изјаву на околности наведене у пријави, дисциплински орган ће
своје решење донети на основу достављене му дисциплинске пријаве и других прикупљених доказа.
Члан 21.
Позив за евентуалну расправу садржи следеће:
-

Назив дисциплинског органа,

-

Назив одбојкашког субјекта који се позива и у ком својству,

-

Опис дисциплинског прекршаја који се одређеном одбојкашком субјекту ставља на терет,

-

Место одржавања, дан и час почетка расправе,

-

Упозорење да ће се расправа одржати ако се изостанак унапред не оправда.
Члан 22.

У случају одржавања јавне расправе, истом руководи Дисциплински судија, односно председник
Извршног Одбора ОСС у другом степену.
После отварања расправе утврђује се да ли су сва лица позвана на расправу, уредно позвана, и да
ли су се одазвали позиву.
Расправа се може одржати и у одсуству појединих лица која су на њу позвана уколико нису оправдали
свој изостанак.
Члан 23.
Када се утврди да су испуњени услови за одржавање расправе, чита се пријава за покретање
поступка, саслушавају се позвана лица и изводе се докази, односно спроводе се друге радње за
утврђивање чињеничног стања.
Члан 24.
У току расправе води се записник у који се уносе сви подаци од значаја за доношење одлуке.
Када Извршни Одбор ОСС доноси одлуку посебно се води записник о већању и гласању о одлуци.
Члан 25.
По спроведеном поступку, дисциплински орган оглашава одбојкашког субјекта кривим и одговорним
за учињени дисциплински прекршај и изриче му одговарајућу казну, или обуставља поступак против
истог.
Дисциплински судија одлучује РЕШЕЊЕМ, а Извршни Одбор ОСС ОДЛУКОМ.
Члан 26.
Приликом одлучивања, дисциплински орган није везан квалификацијом из пријаве о покретању
поступка.
У решењу, односно одлуци, се одлучује и о трошковима поступка.
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Члан 27.
Решење, односно одлука, се доставља одбојкашком субјекту против кога је покренут дисциплински
поступак, подносиоцу пријаве, такмичарском органу, клубу, односно организацији којој припада и
канцеларији ОСС.
3. Поступак по жалби
Члан 28.
Против одлуке Дисциплинског судије ОСС може се поднети жалба Извршном Одбору ОСС у року од 3
дана од дана пријема решења.
Жалба се улаже преко канцеларије ОСС и доставља се Дисциплинском судији да комплетира
документацију и евентуално сам измени своје решење уколико процени да су разлози у жалби
оправдани.
По комплетирању документације Дисциплински судија ОСС одмах доставља све списе предмета
Извршном Одбору ОСС на одлучивање.
Члан 29.
Жалба задржава извршење дисциплинске казне.
Ако на одлуку Дисциплинског судије ОСС приговор поднесе само одговорни одбојкашки субјект,
Извршни Одбор ОСС му не може изрећи тежу казну од оне која му је изречена у првом степену.
Члан 30.
Дисциплински орган обуставља поступак по пријави или доноси ослобађајућу одлуку у следећим
случајевима:
-

Ако радња која се окривљеном ставља на терет не представља дисциплински прекршај,

-

Ако постоје околности које искључују одговорност одбојкашког субјекта,

-

Ако се докаже да одбојкашки субјект није учинио дисциплински прекршај.
Члан 31.

По жалби се може донети једна од следећих одлука:
-

Одбацити жалба као неблаговремена или поднета од ненадлежног лица,

-

Одбити жалба као неоснована и потврдити првостепено решење,

-

Усвојити жалба, укинути првостепено решење и обуставити дисциплински поступак,

-

Укинути решење и предмет вратити првостепеном органу на поновно одлучивање.
Члан 32.

Извршни Одбор ОСС је дужан да у року од 15 дана од дана пријема жалбе донесе одговарајућу
одлуку по истој.
4. Суспензија
Члан 33.
Суспензија може бити аутоматска или на основу одлуке Дисциплинског судије.
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Члан 34.
Аутоматска суспензија наступа у случају када је одбојкашки субјект одстрањен са утакмице и траје
док Дисциплински судија не изрекне одговарајућу казну, а најдуже месец дана.
За аутоматску суспензију Дисциплинску судија ОСС није дужан да доноси посебно решење, већ је
делегат утакмице дужан да одстрањеном одбојкашком субјекту ту чињеницу одмах након
одстрањења саопшти.
Члан 35.
За време трајања суспензије одбојкашки субјект не сме наступати на утакмицама, нити вршити било
које функције у оквиру надлежности ОСС.
Члан 36.
Одбојкашки субјект, може бити привремено суспендован одлуком Дисциплинског судије ОСС и то
најдуже до окончања поступка, али не дуже од 30 дана.
Члан 37.
Решење о суспензији Дисциплински судија доставља одбојкашком субјекту у року од 3 дана од дана
пријема пријаве.
Предмети у којима је изречена суспензија су хитног карактера и морају се решавати у најкраћем
могућем року.
О изреченој суспензији извештавају се у року од 3 дана надлежни такмичарски органи и оргнизације
чији је члан одбојкашки субјект.
Члан 38.
Суспензија престаје доношењем решења Дисциплинског судије ОСС.
На решење Дисциплинског судије о суспензији. Одбојкашки субјект коме је изречена суспензија има
право жалбе председнику Извршног Одбора ОСС у року од 48 часова од тренутка завршетка
утакмице, који ће одлучити о њеној основаности и наложити дисциплинском судији да преиспита своју
одлуку уколико сматра да је иста неосновано изречена, уз образложење о разлозима за такво
мишљење.
Дисциплински судија ОСС може, а не мора да измени своју одлуку, у ком случају суспендовани
субјект има право да уложи жалбу након изречене казне од Дисциплинског судије ОСС и на изречену
казну и на одлуку о суспензији.
Уколико одбојкашком субјекту од стране Дисциплинског судије ОСС буде изречена временска казна
или казна забране играња или бављења функцијом, у исту се урачунава време проведено под
суспензијом.
МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ
Члан 39.
Одбојкашки субјекти одговорни су за материјалну штету коју направе својим дисциплинским
прекршајем и дужни су да штету надокнаде ОСС.
Ако штету проурокује више одбојкашких субјеката, сваки од њих је одговоран за део штете коју је
проузроковао.
Ако не може да се утврди појединачна одговорност и удео, штету надокнађују у једнаким деловима.
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Члан 40.
О материјалној одговорности одлучује дисциплински орган који води дисциплински поступак.
У поступку се утврђује:
- Постојање штете,
- Околности под којима је она настала,
- Висину штете,
- Име и презиме, односно назив одбојкашког субјекта који је починио штету,
- Висина паушалног износа штете, ако се не може утврдити њен тачан износ.
Висина штете се утврђује на основу тржишне вредности нове ствари или у новчаном износу.
Члан 41.
Све одредбе које се односе на утврђивање дисциплинске одговорности и изрицање казни, сходно се
примењују и код материјалне одговорности.
ТРОШКОВИ ПОСТУПКА
Члан 42.
Трошкови дисциплинског поступка представљају трошкове који су непоходни да би се поступак
спровео и који у себи садрже материјалне трошкове израде и доставе решења и доказа паушалне
накнаде за утрошено време запослених у ОСС и дисциплинских органа.
Члан 43.
Трошкови поступка се утврђују у паушалном износу од 10% од изречене новчане казне, односно у
износу од 500,00 до 10. 000,00 за изречене казне забране играња, обављања функције и временске
казне.
Члан 44.
Приход од трошкова поступка припада ОСС.
ИЗВРШЕЊЕ ИЗРЕЧЕНИХ МЕРА
Члан 45.
Изречене дисциплинске мере се извршавају након што је решење Дисциплинског судије постало
коначно, односно одлука Извршног Одбора ОСС коначна.
Члан 46.
Новчана казна се извршава тако што се кажњеном одбојкашком субјекту оставља рок од 8 дана од
дана уручења коначне одлуке да на рачун ОСС уплати изречени износ новчане казне и трошкова
поступка.
У случају да одбојкашки субјект у остављеном року не изврши наведену казну, иста се извршава тако
што наступа аутоматска суспензија одбојкашког субјекта до извршења изречене мере.
О неизвршењу изречених казни брине канцеларија ОСС, која о истом обавештава такмичарски орган,
надлежни савез и Извршни Одбор ОСС.
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ПОНАВЉАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА
Члан 47.
Окончани дисциплински поступак пред дисциплинским органима ОСС се не може понављати, али се
против лица која су лажно сведочила или достављала фалсификоване исправе и доказе у окончаном
дисциплинском поступку може покренути дисциплински поступак пријавом оштећеног одбојкашког
субјекта и то у року од 30 дана од дана сазнања за постојање наведених чињеница, а све то у
објективном року од годину дана до дана коначности дисциплинске одлуке у којој је реч.
ВАНРЕДНО УБЛАЖАВАЊЕ КАЗНЕ
Члан 48.
Изузетно, када постоје несумњиви докази да је решење или одлука дисциплинских органа са
кажњавањем постигла своју сврху, Извршни Одбор ОСС, на предлог кажњеног одбојкашког субјекта,
може донети одлуку о ублажавању или ослобађању даљег извршења казне.
ЗАСТАРЕЛОСТ У ДИСЦИПЛИНСКОМ ПОСТУПКУ
Члан 49.
Дисциплински поступак се не може покренути ни водити по истеку од три месеца од дана сазнања за
учињени дисциплински прекршај и учиниоца, односно у року од 6 месеци од дана учињеног
прекршаја.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 50.
Случајеве који нису обухваћени и предвиђени овим Правилником, решаваће
Извршни Одбор ОСС.
Члан 51.
Извршни Одбор ОСС има овлашћење за корекцију новчаних износа из овог Правилника.
Члан 52.
Дисциплински правилници нижих савеза, организација, удружења и клубова, не могу бити у
супротности са овим Правилником.
Члан 53.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о дисциплинској и материјалној
одговорности ОСС објављен 17. септембра 2003. године.
Члан 54.
Овај Правилник усваја Извршни одбор ОСС, а ступа на снагу осмог дана од дана његовог
објављивања.
ПРЕДСЕДНИК ОСС
Александар БОРИЧИЋ
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