На основу члана 37 Статута Савеза Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и
аеробик Управни Одбор, на седници дана 12.09.2016.године, доноси
ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Дисциплинским правилнком Савеза Србије за боди билдинг, фитнес, боди фитнес и
аеробик (у даљем тексту: ССББФБФА) регулише се:
1. поступак у којем се одлучује о одговорности такмичара и спортских стручњака и
стручњака у спорту - судија, тренера, делегата, спортских руководиоца итд. (у
даљем тексту: спортски стручњак) и клубова у спортским гранама: боди билдинг и
фитнес и области спорта: спортска рекреација (у даљем тексту: спорта) који
противправним понашањем повреде материјално правне прописе ССББФБФА и то:
Статут, правилнике и друге нормативне акте или на било који други начин штете
угледу спорта;
2. утврђује врста и висина казне за дисциплинске прекршаје који буду почињени
повредама из тачке 1. овог члана.
Члан 2.
Непознавање Статута, Правилника и других нормативних аката у члану 1. овог
Правилника не ослобађа од одговорности.
Члан 3.
Ко другог подстрекне да изврши дисциплински прекршај или ко другом помогне у
извршењу прекршаја одговоран је као непосредни учинилац прекршаја и казниће се истом
казном као непосредни учинилац прекршаја.
Члан 4.
Покушај дицсиплинског прекршаја је кажњив, а учинилац дисциплинског
прекршаја и покушају казниће се казном примереном околностима под којим је покушај
прекршаја предузет.
Члан 5.
У случају стицаја дисциплинских прекршаја (ако је једном радњом извршено више
повреда правила), за сваки учињени прекршај ће се прво утврдити појединачна казна и
истовремено одлучити о једној јединственој казни, која не може бити већа од збира казни
за сваки учињени прекршај.
Члан 6.
Сврха кажњавања по одредбама овог Правилника је превентивно дејство казне које
се састоји у:
1. генералној превенцији – утицају да се васпитно едукативним деловањем спречи
вршење прекршаја у спорту;
2. специјалној превенцији – утицају на учиниоца прекршаја како не би вршио
прекршаје у будућности.

Сврха кажњавања по овом Правилнику има и репресивни карактер који се састоји у
примени принуде на учиниоца пркершаја како би се остварила превенција из тачке 1. и
тачке 2. овог члана.
Члан 7.
У случају рецидива – уколико учинилац за време издржавања казне или након
издржане казне изврши нови прекршај, изрећи ће се прво казна за нови прекршај, а затим
јединствена казна према одредбама члана 5. овог Правилника.
Члан 8.
Код утврђивања казне узимају се у обзир све околности које утичу да казна буде
блажа или тежа (олакшавајуће и отежавајуће околности), а нарочито тежина извршеног
прекршаја и његове последице, степен одговорности извршиоца, побуде због којих је
извршен прекршај, околности под којима је извршен прекршај, раније понашање
извршиоца и његово држање после извршеног прекршаја.
Прекршај извршен на међународном такмичењу у земљи или иностранству увек је
отежавајућа околност.
Само изузетне олакшавајуће околности могу битно утицати на ублажвање казне у
границама казне прописане овим Правилником.
Члан 9.
Поступак за утврђивање прекршајне одговорности води се пред Дисциплинском
комисијом.
Поступак за утврђивање прекршајне одговорности почиње заказивањем расправе на
коју се позива учинилац прекршаја, подносилац прекршајне пријаве и по потреби друга
лица. Застарелост гоњења учиниоца прекршаја наступа након протека рока најдужег
трајања временске казне, а уколико за прекршај није предвиђена временска казна у року од
90 дана од дана извршења прекршаја.
Прекршајна пријава против учиниоца прекршаја мора се поднети у року од 30 дана
од дана сазнања за учињени прекршај, а најдуже у року од 60 дана од дана учињеног
прекршаја. Након истека овог рока пријава против учиниоца прекршаја биће одбачена као
недозвољена.
Уколико је прекршај учињен на међународном такмичењу застарелост гоњења из
претходног става овог члана наступа након протека 6 месеци од дана извршења прекршаја.
Све док се поступак може покренути против такмичара или спортског стручњака,
може се покренути и поступак против клуба.
Застарелост гоњења учиниоца прекршаја прекида се сваком радњом која се
предузима у поступку по одредбама овог Правилника.
Члан 10.
Нико не може бити кажњен пре него што му у поступку буде омогућено да изнесе
одбрану.
Право на одбрану у прекршајном поступку учинилац прекшаја може остваривати
ћутањем, усменим изношењем одбране непосредно у поступку и достављањем писмене
одбране.
Писмену одбрану учинилац прекршаја дужан је доставити дисциплинској комисији
најкасније у року од 7 дана пре заказане расправе о одговорности за учињени пркершај.

Ако извршилац прекршаја одбије да дође на саслушање, а не достави писмену
одбрану, о његовој одговорности ће се одлучити на основу доказа прикупљених у фази
испитивања прекршајне пријаве.
Члан 11.
Под овај Правилник не потпадају прекршаји који се спроводе на лицу места.
Искључење из даљег такмичења повлачи за собом аутоматску суспензију и
дисциплински поступак.
Члан 12.
Ако се у року од 30 дана не поведе дисциплински поступак престаје аутоматска
суспензија.
Када Дисциплинска комисија поведе дисциплински поступак, може се и раније
укинути аутоматска суспензија и повести редован дисциплински поступак.
За најтеже дисциплинске прекршаје аутоматска суспензија се не може укинути пре
истека 60 дана од дана учињеног прекршаја или од дана сазнања за прекршај.
Члан 13.
Аутоматску суспензију на такмичењу изриче Главни судија.
II ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ (КАЗНЕ)
Члан 14.
Дисциплинске мере су:
1. За такмичаре:
1.1. опомена,
1.2. забрана наступа од 1 месеца до 2 године
1.3. доживотна дисквалификација.
2. За спорстке стручњаке:
2.1. опомена,
2.2. забрана вршења функције на одређено време,
2.3. доживотна дисквалификација.
3. За клубове:
3.1. опомена,
3.2. забрана наступа на одрђено време
Члан 15.
За лакше дисциплинске прекршаје изриче се казна опомене.
Члан 16.
За теже дисциплинске прекршаје изричу се дисциплинске казне:
1. забране наступа и вршења функције на одређено време,
2. последња опомена пред дисквалификацију.
Члан 17.
За најтеже дисциплинске прекршаје изричу се дисциплинске казне:
1. забрана наступа и вршење функције на одређено време и

2. доживотна дисквалификација.
Члан 18.
Казна забране наступа и казна забране вршења функције не може бити дужа од две
године.
Члан 19.
Казна забране вршења функције повлачи и забрану наступа, и обратно.
Члан 20.
За све прекршаје које изврше спортски стручњаци и такмичари, као представници
клубова, одговорност сносе и сами клубови који такође подлежу дисциплинском поступку
и дисциплинским мерама.
Члан 21.
Правоснажне одлуке о казни које могу имати утицаја на регуларност такмичења
достављају се свим заинтересованим клубовима или надлежним савезима.
III ПРЕКРШАЈИ

Члан 22.
Лакшим дисциплинским прекршајима сматрају се неспортска понашања и
непридржавање аката савеза који не изазивају већу штету, нити имају већу друштвено спортску опасност и то
За такмичаре и спортске стручњаке:
1. Неблаговремено достављање података или документације регионалном или
насционалном савезу,
2. непристојно понашање пре такмичења, на такмичењу и после такмичења у
просторијама где се одржава такмичење, којим се нарушава лик спортисте и повређују
прописана правила такмичења;
3. непристојно облачење којим се повређују прописана правила такмичења;
4. свако друго чињење или нечињење које на било који начин нарушавају прописана
правила такмичења.
За клубове:
1. кашњења долазака такмичара на такмичења;
2. слаба организација такмичења и слично за коју одговорност сноси клуб као технички
организатор;
3. свако друго чињење или нечињење које на било који начин нарушавају прописана
правила такмичења
Члан 23.
Тежим дисциплинским прекршајима сматрају се изразито неспортска понашања
такмичара и спортских стручњака:
1. непристојна и вулгарна обраћања такмичарима, судијама, тренерима, службеним
лицима,
2. суђење на такмичењима без сагласности Националног или регионалног савеза,
3. физички насртаји и напади на такмичаре, судије, тренере, службена лица,
4. ометање такмичара у току такмичења добацивањем, провоцирањем вређањем и сл.

5. свако друго чињење или нечињење које на било који начин теже нарушавају прописана
правила такмичења.
Тежим дисциплинским прекршајима клубова сматрају се:
1. ангажовање службених лица без сагласности Националног или регионалног савеза,
2. вођење тренеажног процеса без одговарајуће дипломе издате од надлежне образовне
институције,
6. вођење тренажног процеса лица од стране лица које нема дозволу за рад - лиценцу,
7. суђење на такмучењу од стране лица које нема судијску лиценцу,
8. лажно достављање података или документације регионалном или националном савезу,
9. неизвршавање или неблаговремено извршавање обавеза уплате годишњих регистрација
клубова, такмичара, судија, тренера и осталих службених лица,
10. свако друго непридржавање Правилника и Статута ССББФБФА.
Члан 24.
Најтежим дисциплинским прекршајима такмичара и спортских стручњака сматрају

се:
1. учешће регистрованих такмичара ССББФБФА на такмичењима која нису под окриљем
IFBB-а
2. омогућавање учешћа на такмичењу такмичару коме није утврђена здравствена
способност,
3. омогућавање учешћа на такмичењу такмичару без полисе осигурања у складу са
Законом о спорту,
4. омогућавање учешћа на такмичењу такмичару без такмичарске књижице (осим за
иностране такмичаре који наступају за иностране клубове – доказ пасош стране државе
или уговор о наступању за инострани клуб),
5. изазивање немира и нереда на такмичењима,
6. групни физички обрачуни са последицом наношења тежих телених повреда,
7. уништавање имовине на такмичењима,
8. разне врсте злоупотреба (фалсификовање докумената, примање или давање мита,
проневера и утаја новца и др.) које имају обележја кривичних дела,
9. испољавање национализма и расизма, увреда по етничком, језичком, полном и било
ком другом основу,
10. понављење тежих прекршаја за које су изречене правноснажне казне.
Најтежим дисциплинским прекршајима клубова сматрају се:
1. учешће клубова чланова ССББФБФА на такмичењима која нису под окриљем IFBB -а
2. ангажвање за обављање стручног рада лица без одговарајуће дипломе издате од
надлежне образовне институције,
3. ангажовање лица за обављање стручног рада без дозволе за рад - лиценце,
4. ангажовање лица за суђење на такмичењу без судијске лиценце,
5. лажно достављање података или документације регионалном или националном савезу,
6. омогућавање учешћа на такмичењу такмичару коме није утврђена здравствена
способност,
7. омогућавање учешћа на такмичењу такмичару без полисе осигурања у складу са
Законом о спорту,
8. омогућавање учешћа на такмичењу такмичару без такмичарске књижице,
9. груби пропусти у организацији такмичења који имају за последицу прекршаје из тач.
1., 2., 3., 5. првог става овог члана,

10. противправно стечена имоивнска корист као последица злоуптреба и кривичних дела
службених лица у клубу,
11. непримењивање Статута и Правилника ССББФБФА и свако друго грубо кршење
правила у спорту.
Члан 25.
Наговарање такмичара да се не такмичи по свом најбољем знању и могућностима,
пружање или обећање поклона или друге материјалне погодности такмичару или клубу да
једно или више такмичења изведе тако да тиме користи другом клубу или прихватање
такве понуде од стране такмичара или клуба - кажњава се забраном наступа или вршења
функције од шест месеци до две године, а у поновљеном или тежем случају доживотном
дисквалификацијом.
Клуб који изврши овај прекршај кажњава се забраном наступа од 6 месеци до 2
године.
Члан 26.
Такмичар који покуша да наступи за клуб за који није регистрован или још није
стекао право наступа, ако нема лекарски преглед, ако му је лекар забранио такмичење, или
се налази под суспензијом или казном, казниће се забраном наступа од шест месеци.
Клуб који преко свог делегата покуша да пријави такмичара из става један овог
члана казниће се забраном наступа од шест месеци.
Члан 27.
Физички напад на противничког такмичара за време такмичења или пре односно
после такмичења, а у вези с такмичењем, кажњава се забраном наступа од шест месеци до
две године, а у случају наношења теже повреде доживотном дисквалификацијом.
Члан 28.
Физички напад на судију, делегата или друга службена лица на такмичењу или пре
односно после такмичења, а у вези с такмичењем, кажњава се забраном наступа од шест
месеци до две године, а у случају наношења теже повреде доживотном
дисквалификацијом.
Члан 29.
Узвраћање физичког напада кажњава се блажом казном, ако нису наступиле теже
последице.
Члан 30.
Неспортско понашање, уколико је кажњено искључењем с такмичења, кажњава се
забраном наступа или вршења функције од шест месеци до две године.
Под неспортским понашањем се подразумева псовање, непристојни покрети,
приговарање одлуци или неизвршење одлуке судије, комесара, делегата или другог
службеног лица на такмичењу, изазивање противничког такмичара или клуба, судије,
делегата или другог службеног лица на такмичењу, као и гледалаца, речима или
покретима, као и свако друго понашање које може штетити угледу спорта.
Члан 31.

Подношење нетачних података у извештају или пријави, уношење нетачних или
лажних податак у пријави за регистрацију, јесте прекршај за који се такмичар или клуб
кажњава забраном наступа од три до шест месеци.
Члан 32.
Судија који намерно нетачно примењује прописе правилника кажњава се забраном
вршења функције од шест месеци до годину дана.
Члан 33.
Починилац прекршаја из чл. 24. тач. 1., 3., 4., 5. и 6. казниће се забраном наступа од
6 месеци до 4 године или доживотном суспензијом.
За дисциплинке прекршаје из чл. 23. и 24. овог правилника поред прописаних казни
може се изрећи и новчана казна као споредна казна уз главну казну.
Свако понашање које није изричито предвиђено као прекршај у овом Правилнику, а
представља повреду Статута и Правилника и других прописа ССББФБФА, или прелази
оквире уобичајене и дозвољене друштвене и спортске делатности, кажњава се једном од
казни која је предвиђена за сличан прекршај.
Члан 34.
Застарелост дисциплинских казни по овом правилнику наступа када протекне
двоструко време предвиђено као време казне по одредбама овог правнилника
Застарелост извршења казне почиње тећи од дана прваноснажности одлуке којом
изречена казна а прекида се сваком радњом која се предузима од стране надлежних органа
у току трајања рока застарелости.
Апсолутна застарелост наступа када протекне троструко време казне као временске
казне.
IV ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК

Члан 35.
Дисциплински поступак покреће се на основу дисциплинске пријаве коју може да
поднесе сваки појединац или организација који су чланови ССББФБФА.
Дисциплински поступак се може покренути и по службеној дужности када
Дисциплинска Комисија на било који начин сазна да је учињен дисциплински прекршај.

a)
b)
c)
d)

Члан 36.
Дисциплински поступак може се покренути:
На основу извештаја спортских стручњака ССББФБФА на такмичењу,
на основу пријаве клуба или члана клуба,
на основу заједничке пријаве најмање пет спортских стручњака и
по службеној дужности.

Члан 37.
Првостепени орган за све прекршаје је Дисциплинска комисија ССББФБФА.
Другостепени орган за све прекршаје је УО ССББФБФА. Жалбе на одлуке
првостепеног органа се подносе другостепеном органу.

У вршењу своје функције Дисциплинска Комисија је независна и одлуке доноси на
основу овог Правилника и других општих аката ССББФБФА, а за свој рад одговарна је
органу који је изабрао.
Члан 38.
Жалба на одлуку првостепеног органа може се поднети у року од 8 дана.
Одлука УО ССББФБФА је коначна.
Члан 39.
Дисциплинска комисија састоје се од 3 члана, коју именује УО ССББФБФА на
предлог Председника ССББФБФА.
За пуноважно доношење одлука на седници дисциплинских тела мора бити
присутна већина чланова, а одлуке се доносе на седницама већином гласова.
Члан 40.
Пријава се подноси Дисциплинској Комисији која одлучује о покретању поступка.
Ако Дисциплинска комисија којој је поднета пријава није надлежна да решава
поднету пријаву ће проследити надлежном дисциплинском телу.
Члан 41.
Поступак се мора увек покренути када је извршен један од прекршаја који је
предвиђен у овом Правилнику или када је такмичар искључен са такмичења, а то
искључење повлачи аутоматску суспензију.
Члан 42.
У дисциплинском поступку саслушавају се извршилац прекршаја и сведоци, а
прикупљају се и други докази.
Члан 43.
Ако се дисциплински поступак води против клуба, мора се саслушати председник
или други овлашћени представници клуба.
Члан 44.
Извршилац прекршаја има право да тражи да се о свом трошку позове на седницу
дисциплинског тела када се одлучује о његовом прекршају.
Члан 45.
Када Дисциплинска Комисија утврди да нема места покретању или даљем вођењу
дисциплинског поступак, доноси одлуку о обустави поступка и о томе писмено
обавештава подносиоца извештаја и пријаве.
Против одлуке о обустави поступка подносилац извештаја или пријаве има право
жалбе другостепеном дисциплинском телу по одредбама овог Правилника.
Члан 46.
О свакој радњи предузетој у току дисциплинског поступка саставиће се уредан
записник истовремено кад се радња врши.

У записник се уноси назив првостепеног органа, место где се врши радња, дан и час
кад је радња започета и завршена, лична имена присутних лица и у ком својству
присуствују, као и назначење прекршајног предмета по ком се радња предузима.
Записник треба да садржи битне податке о току и садржини предузете радње. У
записник се у облику приповедања убележава само битна садржина датих исказа.
Записник потписује испитано, односно саслушано лице, лица која обавезно
присуствују радњама у дисциплинском поступку као и пријављени, бранилац, и оштећени
ако су присутни имају право да прочитају записник или да захтевају да им се прочита.
Ако је било приговора на Записник обавезо навести примедбе.
Члан 47.
Трошкове дисциплинског поступка, ако их има, сноси извршилац прекршаја против
кога се изрекне казна.
Дисциплинска Комисија у својој одлуци мора решити ко је дужан да плати
трошкове поступка.
V СУСПЕНЗИЈА

Члан 48.
Суспензија може бити:
a) аутоматска
b) на основу одлуке дисциплинског тела.

Члан 49.
Аутоматска суспензија наступа када је такмичар, члан екипе или екипа искључена
на такмичењу.
Аутоматска суспензија може трајати према одредбама члана 12. овог Правилника.
За најтеже дисциплинске прекршаје аутоматску суспензију Дисциплинска Комисија може
продужити за још 60 дана.
Дисциплинска Комисија може донети одлуку о укидању аутоматске суспензије
уколико утврди да нема места с обзиром на природу извршеног прекршаја.
Аутоматска суспензија се урачунава у казну.
Члан 50.
Суспензија на основу одлуке дисциплинског тела може се изрећи:
a) у случају када је извршен тежи прекршај, а суспензија траје до доношења одлуке.
b) у случају недоласка на саслушање, суспензија престаје када позвани дође на
саслушање.
c) у случају ако се такмичар или спортски стручњак налази у притвору или на
издржавању казне по решењу судије за прекршаје или пресуди кривичног суда,
суспензија траје до укидања притвора односно до престанка издржавања казне.
Време проведено под суспензијом урачунава се у казну, осим ако је у питању
суспензија због недоласка на саслушање.
Члан 51.
Ако извршилац прекршаја који је суспендован ни после другог позива не дође на
саслушање, а од другог позива је прошло 8 дана, изрећи ће се казна на основу материјала
којим располаже Дисциплинска комисија.

Члан 52.
Ако клуб или појединац у остављеном року не уплати новчану казну или не испуни
неку обавезу према савезу, биће суспендован на основу одлуке Дисциплинске комисије.
Суспензија почиње да се рачуна од дана истека најављеног рока за исплату новчане
казне или испуњења обавезе, а аутоматски престаје у часу уплате пуног износа новчане
казне или испуњења друге обавезе.
Члан 53.
У одлуци Дисциплинске комисије мора се навести: опис прекршаја, затим врста
прекршаја, казна, дан од када казна ступа на снагу, образложење и упутство о правној
поуци.
Члан 54.
Дисциплинска Комисија је дужна да одлуку о казни писмено доставити извршиоцу
прекршаја у року од 3 дана, а у сложеним случајевима у року од 8 дана од дана изрицања.
Казна може почети пре достављања одлуке, уколико не постоји суспензија која се
урачунава у казну.
Члан 55.
Против одлуке о казни може се поднети жалба у року од 8 дана од дана уручења
одлуке.
Уз жалбу се прилаже потврда о уплати таксе од стране жалиоца, у висини коју
утврди првостепено тело, с тим да такса не може бити већа од минимално предвиђене
новчане казне.
Ако се жалба уважи, уплаћена такса се враћа жалиоцу.
Жалба се подноси првостепеном дисциплинском телу, које цели предмет у року од
3 дана доставља вишем дисциплинском телу, пошто претходно утврди да ли је жалба
благовремена и прописано таксирана.
Жалба која није поднета у прописаном року или која уопште није таксирана или
недовољно таксирана, првостепено дисциплинско тело одбиће је као неблаговремено
поднету.
Жалба није дозвољена против одлуке о суспензији.
Члан 56

a)
b)
c)
d)

казне.

Жалбу могу поднети:
кажњени (или пуномоћник),
подносилац извештаја или пријаве,
клуб чији је такмичар кажњен,
руководство чији је члан кажњен.
Подносилац пријаве или извештаја не плаћа таксу на жалбу.
Члан 57.
Жалба на одлуку о казни за најтеже дисциплинске прекршаје не одлаже извршење
Члан 58.

Другостепено дисциплинско тело може решавајући о жалби, одлучити да се одлука:
a) укине и предмет врати првостепеном дисциплинском телу на поновни поступак,
b) потврди, и
c) преиначи, а изречена казна повећа или смањи односно извршилац прекршаја
ослободи од дисциплинске одговорности.
Казна се не може повећати ако је само кажњени поднео жалбу.
Другостепено дисциплинско тело мора своју одлуку донети у року од 30 дана.
Ако другостепено дисциплинско тело не донесе своју одлуку у року из претходног
става сматра се да жалба није усвојена.
Члан 59.
Дисциплински поступак се може обновити:
a) ако се утврди да је правоснажна одлука заснована на лажним доказима,
b) ако се сазна за нове чињенице или нове доказе, на основу којих би се могла донети
повољна одлука да су те чињенице или докази били употребљени у ранијем
поступку.
Члан 60.
Предлог за обнову поступка могу поднети сва лица и тела из члана 56. овог
Правилника, осим подносиоца извештаја или пријаве, у року од годину дана од уручења
правоснажне одлуке.
У истом року и дисциплинско тело које је изрекло казну у првом степену може
обновити поступак по службеној дужности ако постоје услови из члана 59. овог
Правилника.
Предлог за обнову поступка не одлаже извршење казне.
Члан 61.
Предлог за обнову поступка подноси се дисциплинском телу које је изрекло, казну
у првом степену.
Ако Дисциплинска Комисија утврди да је предлог за обнову поступка основан,
спровешће се нови поступак и донети нова одлука, која за кажњеног не може бити
неповољнија од раније одлуке.
Против одлуке по предлогу за обнову поступка подносилац предлога има право
жалбе вишем дисциплинском телу у року од 8 дана од дана пријема одлуке.
Уз жалбу се прилаже потврда о уплати таксе коју утврди надлежно тело с тим да
такса не може бит већа од минимално предвиђене новчане казне.
Члан 62.
Када је очигледно да је изречена казна имала поучно дејство на кажњеног, а пошто
је издржана најмање половина казне, може се поднети молба за ванредно ублажавање
казне.
Молба се подноси дисциплинском телу које је изрекло казну у првом степену, а које
цео предмет са својим предлогом доставља на решавања другостепеном дисциплинском
телу.
Другостепено дисциплинско тело ако утврди да је молба основана, може донети
одлуку о ублажавању или ослобађању од даљег издржавања казне.

Против одлуке о молби за ванредно ублажавање казне, жалба се не може поднети.
Молбу за ванредно ублажавање казне може поднети кажњени или клуб односно
руководство чији је он члан. Молба за ванредно ублажавање казне може се поднети само
једанпут.
Члан 63.
Молба за ванредно ублажавање казне доживотне дисквалификације може се
поднети када протекне најмање две године од дана правоснажности одлуке о казни. О
таквој молби одлучује УО ССББФБФА.
Молба се подноси Дисциплинској комисији, која је са својим предлогом упућује УО
ССББФБФА.
Молба се може поновити након две године од дана одбијања раније молбе.
VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 64.
Измене и допуне овог Правилника врше се на основу поступка који важи за његово
доношење.
Члан 65.
Сва тумачења овог Правилника даје Дисциплинска комисија и УО ССББФБФА.
Члан 66.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана усвајања.
Председник ССББФБФА
Горан Ивановић

