
На основу члана 24. Статута „ГОЛФ АСОЦИЈАЦИЈЕ СРБИЈЕ“ (у даљем тексту: ГАС), 

Скупштина ГАС-а је на седници дана 22. јануара 2021. године, усвојила следећи: 

 

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК 

ГОЛФ АСОЦИЈАЦИЈЕ СРБИЈЕ 

 

 

1 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овим правилником се уређује одговорност чланова ГАС-а, играча, функционера, 

екипа и клубова за кршење правила голфа, прописа ГАС-а, правила спортског 

понашања и за друга кршења дициплине на званичним голф такмичењима у 

организацији ГАС-а, односно на такмичењима које организују клубови или други 

организатори у складу са Такмичарско-техничким правилником ГАС-а. 

 

Правилник се примењује и за утврђивање одговорности играча за кршење учињено 

на међународним такмичењима изван територије Републике Србије, ако га почини 

играч који наступа за клуб или спортску организацију која је члан ГАС-а и ако за 

кршење није била изречена казна од стране надлежних органа других националних 

или међународних голф организација и удружења. 

 

Правилник важи и за професионалне инструкторе голфа – чланове ГАС, ако врше 

одређену функцију на такмичањима у организацији ГАС. 

 

Правилник важи и за играње голфа ван званичних такмичења ако је реч о тежим 

кршењима из члана 35. 

 

Члан 2. 

 

Правилником се одређују врсте кршења и казне које се изричу прекршиоцима, као и 

услови и поступак за утврђивање одговорности и изрицање казне. 

 

Члан 3. 

 

Играчи и функционери сносе одговорност за кршења до којих је дошло због 

намерног или немарног поступања или због пропуста. 

Функционерима се према овом правилнику сматрају сви који према Такмичарско-

техничком правилнику ГАС-а имају било какву званичну функцију у голф клубовима, 

екипама или у органима појединих лига и на другим званичним такмичењима. 

Екипа сноси одоговрност за кршења играча или функционера који су њени чланови 

или вође. 

 

Члан 4. 

 

Правилник се примењује и за играче који су страни држављани ако су чланови 

клуба у саставу ГАС-а или ако наступају на званичним голф такмичењима у Србији 

без обзира на чланство. 

 



Члан 5. 

 

Непознавање прописа ГАС-а или правила голфа не искључује дисциплинску 

одговорност у складу с овим правилником. 

 

Члан 6. 

 

Ако овим правилником није одређено друкчије, починилац се кажњава и за покушај 

прекршаја и то као да је прекршај учињен, а с обзиром на околности може се изрећи 

и блажа казна. 

Особа која другу особу наведе да учини прекршај или јој код чињења прекршаја 

помогне се кажњава исто као да је прекршај починила сама. 

 

Члан 7. 

 

Ако се утврди одговорност починиоца за већи број прекршаја, прво се одређују 

врста и висина казне за сваки прекршај засебно, а потом се изриче јединствена 

казна. 

 

Члан 8. 

 

Код одређивања врсте казне и њене висине у обзир треба узети олакшавајуће и 

отежавајуће околности. 

 

Члан 9. 

 

Дисциплински поступак се не може покренути ако од дана сазнања о прекршају и 

починицу до дана подношења пријаве код надлежног органа протекне више од шест 

месеци. 

 

Рок из претходног става се продужује на дванаест месеци ако је реч о прекршају 

који се односи на договарање резултата такмичења, давање неистинитих података у 

вези са регистрацијом играча, лажно приказивање резултата играња или  

превремени прекид играња екипе или играња појединог играча без основаних 

разлога. Казна се не може изрећи након истека две године од дана учињеног 

прекршаја (апсолутно застаревање). 

 

Члан 10. 

 

Новачана казна се не изриче за кршење правила голфа у току играња на игралишту. 

 

2 ВРСТА И ВИСИНА КАЗНИ 

 

Члан 11. 

 

Починиоцу се за поједине дисциплинске прекршаје може изрећи једна од следећих 

казни: 

a) – за играча: 

1. опомена, 



2. забрана играња на одређеном броју такмичења у голф лиги и на другим 

званичним голф такмичењима у земљи и иностранству, 

3. промена хендикепа највише за додатак од 0.4 поена, 

4. новчана казна. 

b) – за функционера, судију, техничког делегата или другог функционера: 

1. опомена, 

2. забрана вршења функције на одређени временски период, 

3. забрана вођења екипе на одређени временски период или на одређеном 

броју такмичења, 

4. новчана казна. 

c) – за екипу односно клуб: 

1. опомена, 

2. забрана играња на одређени период или на одређеном броју такмичења, 

3. искључење с такмичења, 

4. забрана учешћа на одређеном такмичењу (лиги), 

5. одузимање одређеног броја поена у лигашком такмичењу, 

6. новчана казна. 

Забрана наступања за играча значи и забрану вршења функције и обрнуто. 

 

Члан 12. 

 

Казна забране наступања на одређеном броју такмичења се играчу изриче најмање 

за једнуо такмичење, а највише за 10 такмичења. 

Казна забране играња на одређени период се играчу изриче најмање на два месеца 

и највише на пет година. 

 

Члан 13. 

 

Казна забране вршења функције на одређени период се функционерима, техничким 

делегатима и судијама изриче за најмање један месец и највише пет година. 

 

Члан 14. 

 

Казне забране наступања и забране вршења функције важе на читавој територији 

Републике Србије и изричу се без обзира на чињеницу да ли је играч или 

функционер у време изрицања казне и даље члан или функционер односно судија. 

Казне забране наступања на такмичењима и вршења функције важе и за 

међународна такмичења ако је реч о такмичењима која организује голф 

организација у чијем саставу је ГАС или клуб који је члан ГАС-а. 

 

Члан 15. 

 

Новчана казна за физичко лице се изриче у висини од најмање 5.000 дин, а највише 

70.000 дин, а за екипу односно клуб казна износи најмање 20.000 дин и највише 

100.000 дин. 

Новчану казну треба платити у року од 15 дана од правоснажног решења 

дисциплинског органа. 

Новчане износе од новчаних казни је ГАС у обавези да инвестира у сврху развоја и 

унапређења репрезентативног голф спорта. 



Плаћање новчане казне ни у чему не искључује право ГАС-а и друге спортске 

организације да потражује накнаду штете од починиоца прекршаја. 

 

Члан 16. 

 

Казна искључења с такмичења се изриче екипи због тежег прекршаја, учињеног у 

вези са такмичењем у текућој години. То за последицу има да екипа или Клуб у 

текућој такмичарској години више не сме да се такмичи. Клубу се због тежег 

прекршаја његове екипе може забранити пријава односно учествовање екипе 

односно Клуба у следећој години односно напредовање у виши ранг такмичења, без 

обзира на то да ли је виши ранг стекао у текућој години протекле такмичарске 

године. 

 

Члан 17. 

 

Казна одузимања поена за екипу односно Клуб је највише 30% постигнутих поена, 

који се одузимају од поена стечених у такмичарској години у којој је учињен 

прекршај. Казна одузимања поена се може проширити и на следећу такмичарску 

годину и то за онај број поена који није одузет у текућој такмичарској години. 

 

Члан 18. 

 

У случају кад се сврха кажњавања може постићи и на други начин, надлежни орган 

може условно одложити извршење изречене казне, и то кад је то с обзиром на 

околности појединог случаја оправдано. Извршење казне се условно може одложити 

на период од три месеца до највише две године, под условом да починилац у том 

периоду не учини исти, сличан или тежи прекршај. 

За одлагање извршења казне се може поставити и услов да починилац испуни друге 

обавезе које му налаже решење дисциплинског органа. 

 

Члан 19. 

 

ГАС води евиденцију о изреченим казнама и починиоцима. Подаци из евиденције о 

изреченим казнама и починиоцима су јавни и доступни свим заинтересованим 

странама без исказивања правног интереса. 

Подаци из евиденције се бришу по службеној дужности након истека пет година од 

правоснажности решења о изрицању казне. Подаци о изреченим казнама се након 

брисања не смеју користити у дисциплинским и другим поступцима пред органима 

ГАС-а и не смеју се прослеђивати у јавност. 

 

Члан 20. 

 

Починиоцима се за сваки поступак који овим правилником није изричито предвиђен 

као прекршај, али представља кршење прописа међународних голф организација у 

чијем саставу је ГАС или међународно општепризнатих и примењиваних правила 

голфа или представља кршење обичајних правила спортског такмичања, изриче 

казна одређена овим правилником. 

 

 

 



 

3 СПЕЦИЈАЛНИ ДЕО 

 

3.1 ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ ИГРАЧА 

 

Члан 21. 

 

Играчима се изричу казне пре свега за следеће дисциплинске прекршаје: 

• неспортско понашање и кршење правила етике голфа, током такмичења, 

као и пре или после завршеног такмичења, опасна игра, 

• вишекратно кршење правила голфа и објављених локалних правила за 

поједино игралиште, 

• физички напад на саиграча, противничког играча, судију, функционера 

или било коју другу особу у току такмичења, непосредно пре или после 

такмичења, 

• самовољно напуштање игралишта односно такмичења, а да за то не 

постоји основани здравствени или други разлога на који играч не може 

утицати, или наговарање саиграча на такав поступак, 

• наступање на утакмици на којој играч нема права наступања, 

• непоштовање прописа о вођењу хендикепа односно наступ са неправилно 

приказаним хендикепом, 

• мењање резултата на картицама резултата и непредавање картице са 

резултатима након завршене игре, 

• кршење такмичарских правилника за поједину врсту такмичења односно 

услова такмичења, 

• неиспуњавање уговорних обавеза према клубу или ГАС-у, 

• кршење општих правила о допингу спортских организација у чијем 

саставу је ГАС, 

• друга кршења правилника ГАС-а. 

 

Казна се изриче за дисциплински прекршај учињен на игралишту или изван 

игралишта ако је прекршај учињен у вези са играњем на игралишту односно за 

време такмичења. Дисциплински поступак се покреће на основу пријаве лица која су 

на такмичењу званични представници (судија, технички делегат, такмичарска 

комисија, вођа такмичења). Пријава се мора завести у записник о изведеном  

такмичењу или се у писаном облику послати дисциплинској комисији ГАС-а у року 

од 72 часова након завршетка такмичења (након објављивања резултата 

такмичења). 

Дисциплински поступак може покренути и дисциплинска комисија ГАС-а на 

сопствену иницијативу или на иницијативу органа ГАС-а и клуба – члана ГАС. 

 

Члан 22. 

 

Казнени ударци у току голф игре се према овом правилнику не сматрају 

дисциплинским прекршајем. 

 

Члан 23. 

 



У записнику о изведеном такмичењу се морају навести дисциплински прекршај и 

починилац, уз приложен кратак опис прекршаја, околности поступка, докази о 

учињеном прекршају (прилози, исправе, изјаве итд.). 

Починиоцу прекршаја, против кога је у извештају – записнику поднета пријава, 

истовремено са пријавом се мора о томе послати писмено обавештење, заједно с 

копијом записника који је послат ГАС-у. 

Починилац има право да у року од пет радних дана након завршеног такмичања 

дисциплинској комисији при ГАС-у достави своју изјаву о прекршају. 

 

Члан 24. 

 

Играчу, који у истој такмичарској сезони прими четири опомене, се обавезно изриче 

казна забране наступања на једном такмичењу или турниру у организацији ГАС-а и 

то на првом следећем турниру након изрицања четврте опомене. 

Играчу који је дисциплински кажњен забраном наступа, а казну није одслужио у 

целости у текућој сезони, преостали део казне се преноси у нову такмичарску 

сезону. 

Играч који није платио новчану казну у предвиђеном року се аутоматски суспендује 

и забрањен му је наступ на такмичењима у организацији ГАС-а док казну не плати. 

О суспензији ГАС писмено обавештава орган који води поједина такмичења и клуб 

чији је члан кажњени играч, као и сва голф игралишта у Србији. 

 

Члан 25. 

 

Рок за плаћање новчане казне је 15 дана од правоснажног решења о казни. 

 

Члан 26. 

 

Казна забране играња за играча важи на свим првенствима и другим званичним 

такмичењима на којима наступа његова екипа односно клуб у оквиру такмичења 

које организује ГАС, ако је казну изрекла дисциплинска комисија ГАС-а. 

Ако је дисциплинска комисија изрекла казну забране наступања на одређени 

период, играч до истека казне нема право наступања ни на једном од такмичења и 

турнира које организују А и оцијација – чланови ГАС, као ни на међународним 

такмичењима које организују организације чији члан је ГАС односно клуб кажњеног 

члана. Ако играч пређе у други клуб, казну служи у новом клубу без обзира на ранг 

такмичења. 

Играч почиње да служи казну у првом следећем кругу такмичења односно на првој 

следећој утакмици лиге након пријема обавештења о изреченој казни и престаје да 

служи казну у кругу који се по броју слаже с бројем такмичења за који је изречена 

забрана играња. 

Играч који у свом клубу наступа за више екипа служи казну у екипи у којој је 

наступао кад је починио прекршај, с тим да за време служења казне у тим круговима 

не сме наступати на такмичењима других екипа свог клуба. 

 

3.2 ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ ФУНКЦИОНЕРА 

 

Члан 27. 

 

Функционерима се изриче казна пре свега за следеће прекршаје: 



• физички напад на играча, функционера или гледаоца, 

• вређање и клеветање играча, функционера, спортских организација, 

судија и екипа, 

• наговарање екипе или играча на превремено напуштање игралишта или 

на онемогућавање такмичења на неки други начин, 

• онемогућавање наступања играчима у репрезентацијама ГАС-а, 

• давање лажних или нетачних података у поступку регистрације играча и у 

другим поступцима пред органима ГАС-а, 

• неиспуњавање обавеза према ГАС-у, 

• спречавање или онемогућавање рада органа ГАС-а, 

• неизвршавање одлука органа ГАС-а, 

• навођење играча или других функционера на прекршаје, 

• неиспуњавање дужности код организовања такмичања ГАС-а, 

• проузроковање нереда на такмичењу (турниру), 

• неиспуњавање обавезе пријаве прекршаја играча, функционера и екипа 

дисциплинској комисији ГАС-а. 

 

3.3 ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ СУДИЈА 

 

Члан 28. 

 

Судији се изриче казна нарочито за следеће дисциплинске прекршаје: 

• неоправдано одсуство с утакмице за коју је делегиран, 

• неиспуњавање обавезе пријаве прекршаја играча, функционера и екипа 

дисциплинској комисији Савеза, 

• неиспуњавање обавеза према ГАС-у, спречавање или онемогућавање рада 

органа ГАС-а, 

• неизвршавање одлука органа ГАС-а, 

• неиспуњавање обавеза код вршења судијске функције на такмичењу. 

 

3.4 ПРЕКРШАЈИ ЕКИПА ОДНОСНО КЛУБА 

 

Члан 29. 

 

Екипама односно клубовима се изричу казне пре свега за следеће дисциплинске 

прекршаје: 

• неоправдан изостанак са такмичења, 

• неоправдано одустајање од такмичења, 

• напуштање игралишта у току такмичења или изазивање прекида 

такмичења без оправданих разлога, 

• други поступци играча екипе који онемогућавају играње такмичења- 

турнира, 

• неиспуњавање обавеза екипе или клуба према ГАС-у, 

• неизвршавање одлука органа ГАС-а, 

• онемогућавање наступања играча екипе у репрезентацијама ГАС-а, 

• неисплаћивање обавеза другим клубовима и ГАС-у, одређених 

правоснажним решењем ГАС-а или других клубова, 

• за играње играча екипе који нису имали право наступа на утакмици. 

 



Екипа односно клуб се може казнити и кад прекршај почине њени играчи или 

функционери, као и кад се понашање играча или функционера може сврстати у 

неспортско понашање екипе. 

 

4 ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ОДГОВОРНОСТИ И ИЗРИЦАЊА КАЗНЕ 

 

4.1 ДИСЦИПЛИНСКИ ОРГАН ГАС-а 

 

Члан 30. 

 

Дисциплински поступак за кршења према овом правилнику води дисциплинска 

комисија ГАС, коју гласањем бира Скупштина ГАС-а. 

Ако постоје околности које доводе у сумњу непристрасност члана дисциплинске 

комисије, сваки учесник може до почетка покретања поступка захтевати његово 

изузеће. О изузећу коначну одлуку доноси председник ГАС, након што је добио 

мишљење дисциплинске комисије. Новог члана дисциплинске комисије који мења 

иззетог члана именује Управни одбор ГАС-а. 

 

4.2 ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА 

 

Члан 31. 

 

Дисциплински поступак се покреће: 

• на основу извештаја судије, техничког делегата, такмичарске комисије 

односно вође такмичења, 

• на основу пријаве екипе или такмичара, 

• на основу пријаве члана органа ГАС-а, 

• по службеној дужности. 

Већ покренут дисциплински поступак дисциплинска комисија по службеној дужности 

може проширити и на друге прекршаје и на друге починиоце ако за њих сазна у току 

дисциплинског поступка. 

 

Члан 32. 

 

Пријава се подноси писмено дисциплинској комисији ГАС-а у роковима који су 

одређени овим правилником (писмено, путем факса, електронске поште). 

 

4.3 ТОК ПОСТУПКА 

 

Члан 33. 

 

Дисциплинска комисија је дужна да о покретању дисциплинског поступка одмах 

обавести лице или екипу против које је поднета дисциплинска пријава, који имају 

право да у року од пет радних дана од пријема обавештења о покретању поступка 

доставе своје писмено образложење. Поступак пред дисциплинском комисијом је 

хитан. 

 

Члан 34. 

 



О изрицању дисциплинске мере одлучује дисциплинска комисија. Дисциплинска 

комисија одлучује у пуном саставу ако се ради о изрицању једне од следећих казни: 

 

a) за играче: 

• забрана наступања на одређени период, 

 

b) за функционере и судије: 

• забрана вршења функције на одређени период, 

 

c) за екипе односно клубове: 

• искључење с такмичења, 

• забрана учествовања на вишем такмичењу, 

• забрања учествовања на званичном такмичењу ГАС-а. 

 

4.4 СУСПЕНЗИЈА 

 

Члан 35. 

 

Играч или екипа који/која самовољно напусти такмичење без основаног 

здравственог или сличног разлога, а у складу с правилима голфа је 

дисквалификован односно дисквалификована, аутоматски се суспендује. 

 

Члан 36. 

 

Ако из дисциплинске пријаве произилази да је учињен тежи прекршај и да су 

околности случаја такве да починицу пре изрицања казне треба привремено 

забранити наступање или вршење функције односно суђење, дисциплинска комисија 

– судија појединац га може суспенодвати на одређени период. 

 

За тежи прекршај се узимају кршења из 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. и 12. али не и  члана 

21, кршења из 1, 3, 4, 5. и 6. алинеје члана 27, кршења из 2. и 3. алинеје члана 28. 

и из 1, 2, 3, 7. и 9. алинеје члана 29. овог правилника. 

 

Члан 37. 

 

Суспензија  траје до изрицања коначне одлуке о казни, али најдуже месец дана. 

Суспенодваном играчу, функционеру, судији или екипи је забрањено наступање 

односно вршење функције. Суспензија  се убраја у време трајања казне. 

 

Члан 38. 

 

У случају да кажњени починилац не плати новчану казну у прописаном року након 

правоснажне одлуке, дисциплински комисија може суспендовати починиоца. 

Дисциплинска комисија може изрећи казну суспензије и због других неизмирених 

обавеза према ГАС-у. У изузетним случајевима, дисциплинска комисија може 

одложити почетак суспензије. 

Суспензија из овог члана је на снази све док кажњени починилац не докаже да је 

новчану обавезу измирио. 

 

4.5. ИЗРИЦАЊЕ МЕРЕ 



 

Члан 39. 

 

Након спроведеног поступка, дисциплинска комисија доноси одлуку с којом поступак 

прекида или изриче казну. Писмена одлука дисциплинске комисије  изрицању казне 

починиоцу мора да садржи опис прекршаја, кратко навођење доказа, изречену казну 

и правну поуку. 

 

Члан 40. 

 

Један примерак писмене одлуке треба уручити кажњеном починиоцу (препорученом 

поштом, путем факса или електронске поште). 

Играчима, екипама и функционерима екипа се одлуке уручују преко клуба чији су 

чланови (писмено препоручено). 

 

4.6 ЖАЛБА 

 

Члан 41. 

 

На одлуку дисциплинског органа се може уложити жалба у року од 8 дана након 

уручења. Жалба се улаже писмено и шаље на адресу ГАС-а (препорученом поштом, 

путем факса, електронске поште). Ако је о случају одлучивао судија – појединац, о 

жалби одлучује дисциплинска комисија, а ако је о изрицању мере одлучивала 

дисциплинска комисија, о жалби одлучује жалбена комисија ГАС-а, коју именује 

скупштина ГАС-а. Жалба не задржава извршење казне. 

 

На одлуку о суспензији се не може уложити жалба. 

 

Члан 42. 

 

Жалбу могу уложити кажњени починилац, његов клуб или подносилац пријаве за 

покретање дисциплинског поступка. 

 

Члан 43. 

 

Дисциплинска комисија односно жалбена комисија ГАС-а може у случају жалбе 

допунити поступак и прикупити нове доказе односно одбацити дотад прикупљене 

доказе. 

Комисија жалбу решава доношењем одлуке с којом првостепену одлуку потврђује, 

мења или поништава и предмет враћа првостепеном органу на поновно разматрање. 

Комисија може донети коначну одлуку о обустављању дисциплинског поступка. 

 

Члан 44. 

 

Жалбени поступак се мора окончати најкасније у року од 30 дана након пријема 

жалбе. 

Одлука дисциплинске комисије односно жалбене комисије ГАС-а о жалби је коначна. 

 

4.7 ОБНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА 

 



Члан 45. 

 

Ако се након правоснажног решења дисциплинског судије или дисциплинске 

комисије утврде нове чињенице које су се могле употребити у окончаном поступку и 

које су могле утицати на изрицање блаже казне починиоцу или су могле довести до 

обуставе поступка, дисциплински поступак се на предлог кажњеног починиоца 

изузетно обнавља. О обнављању поступка одлучује дисциплинска комисија у пуном 

саставу. На одлуку комисије о захтеву за обнављање поступка може се уложити 

жалба жалбеној комисији ГАС-а. 

 

4.8 ТРОШКОВИ ПОСТУПКА 

 

Члан 46. 

 

Трошкове дисциплинског поступка сносе играчи, функционери, судије, екипе 

односно клуб у случају кад је казна изречена, у супротном трошкове сноси ГАС. 

Председништво ГАС-а на предлог дисциплинске комисије одређује просечну висину 

трошкова за поједине радње у току дисциплинског поступка. 

О трошковима поступка одлучује дисциплински орган који води поступак, 

истовремено с изрицањем казне. На одлуку о трошковима поступка се код 

дисциплинске комисије може уложити жалба, која о томе доноси коначну одлуку. 

 

5 ИЗУЗЕТНО УБЛАЖАВАЊЕ КАЗНЕ 

 

Члан 47. 

 

Када из околности проистиче да је сврха кажњавања постигнута, скупштина ГАС-а 

може изречену казну ублажити. 

Писмена иницијатива за изузетно ублажавање казне се може поднети једном у 

календарској години, најкасније у року од 30 дана пре сазивања скупштине. 

Писмена иницијатива за изузетно ублажавање временске казне се може уложити 

само ако је истекла бар половина казне. 

 

6 ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 48. 

 

Стручно-административне послове за дисциплинску комисију обавља канцеларија  

ГАС-а. 

Дисциплинска комисија може овластити поједине раднике запослене у ГАСу или 

секретара ГАС-а за вршење одређених припремних поступака у дисциплинском 

поступку. 

 

Члан 49. 

 

Овај правилник ступа на снагу даном његовог објављивања на интернет страници 

ГАС-а. 

 

 

Председник Скупштине ГАС 



Драган Шолак 


