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На основу Статута Скијашког савеза Србије од 27.05.2017. године, Извршни одбор 
Скијашког савеза Србије, Београд, ул. Дечанска 8/1, на седници одржаној дана 
25.12.2017. године усвојио је 
 
 

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК 
СКИЈАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 

 
ОСНОВНА ПРАВИЛА 

 
Сврха дисциплинског правилника 

 Члан 1. 
Овај правилник утврђује дисциплинске прекршаје, услове за дисциплинску 

одговорност, дисциплинске caнкције и правила чији је циљ да се омогући правично 
вођење дисциплинског поступка према сваком такмичару или члану Скијашког савеза 
Србије (у даљем тексту: ССС-е или само Савеза), тако да нико ко није извршио 
дисциплински прекршај не буде кажњен, а да се учиниоцу прекршаја изрекне 
дисциплинска санкција под условима предвиђеним овим правилником и на основу 
правилно спроведеног поступка. 

Одредбе овог правилника примењују се на: 
1) све друштвено-спортске раднике, који врше било какву дужност у 

организацијама или телима ССС-е, или пак на основу делегирања у ФИС, друге 
међународне организације и државне спортске организације 

2) такмичаре, када се налазе на припремама или на такмичењима без обзира да ли 
су или нису чланови државне репрезентације 

3) комисије, које директно формира ССС-е за извршавање одређених задатака 
За све што овим правилником није предвиђено супсидијерно ће се примењивати 

одговарајуће одредбе важећег Закона о прекршајима. 
 

Учесници дисциплинског поступка 
Члан 2. 

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

 
Органи дисциплинског поступка 

Члан 3. 
Дисциплински поступак у првом степену води Дисциплинска комисија. 
Дисциплински поступак у другом степену води Ивршни одбор ССС-е. 
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Начело легалитета 
Члан 4. 

Такмичару или члану ССС-е не може бити изречена санкција за поступање или 
непоступање које пре него што је учињено овим правилником или другим општим 
актом ССС-е није било одређено као дисциплински прекршај, нити му се може изрећи 
казна или друга дисциплинска санкција која овим правилником или другим општим 
актом ССС-е није била прописана пре него што је дисциплински прекршај учињен. 
 

 Право на одбрану  
Члан 5. 

Пре доношења одлуке, окривљеном се мора пружити могућност да се изјасни о 
чињеницама и доказима које га терете и да изнесе све чињенице и доказе који му иду у 
корист.  

Окривљени има право да се брани сам или уз стручну помоћ браниоца, кога 
може узети из редова адвоката, по општем правилу о заступању. 

Ако окривљени коме је дата могућности да се изјасни о чињеницама и доказима 
који га терете, не изнесе своју одбрану, дисциплинска комисија ће ту околност ценити 
по свом слободном уверењу.  

 
Начело слободне оцене доказа 

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

Застарелост 
Члан 7. 

Покретање дисциплинког поступка застарева у року од 1 године од дана 
извршења прекршаја, односно у року од  180 дана од дана сазнања за учињени 
прекршај. 

Дисциплински поступак се сматра обустављеним и не може се даље водити 
уколико у року од две године од дана покретања поступка није донета  коначна одлука. 
 

Врсте казни 
Члан 8. 

Учиниоцима дисциплинског прекршаја могу се изрећи следеће казне: 
Такмичарима, судијама, тренерима, учитељма, инструкторима и скијашким радниима: 

1)  јавна опомена 
2)  последња јавна опомена 
3) забрана такмичења, суђења и рада од месец дана до две године у ССС-е 
4) укидање стипендија 
5) подношење предлога основној организацији за искључење из Скијашке 

организације 
6) смењивање са свих функција у Савезу временски или доживотно 
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Регионалним удружењима, клубовима, комисијама и другим телима: 
1) јавна опомена 
2) последња јавна опомена 
3) забрана организовања приредби на годину дана 
4) дефинтивно брисање приредби у том месту из репрезентативног програма ССС-е 

Наведене казнене мере се могу применити и у случају било ког кршења 
уговорних обавеза такмичара, које није поменуто у Правилнику. 
 

 
Одговорност, нужна одбрана и крајња нужда 

Члан 9. 
Окривљени је одговоран када дисциплински прекршај учини из умишљаја, 

крајње непажње или из  нехата. 
Није дисциплински прекршај у смислу овог правилника ако је учињен у нужној 

одбрани или крајњој нужди. 
 

ПРВОСТЕПЕНИ ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК 
Члан 10. 

Дисциплински поступак се покреће на основу захтева за покретање 
дисциплинског поступка. 

Захтев за покретање дисциплинског поступка може поднети Председник, 
Генерални секретар ССС-е, Спортски директор, тренер, делегат, Председник комисије и 
било који орган ССС-е. Дисциплински поступак може се покренути и на основу 
извештаја одговорног вође пута и писмене пријаве лица које је уочило прекршај. Захтев 
за покретање дисциплинског поступка се подноси Дисциплинској  комисији. 

Захтев за покретање дисциплинског поступка подноси се у писаној форми уз 
кратко образложење. У  образложењу се наводи име и презиме окривљеног, опис 
дисциплинског прекршаја који му се ставља на терет и када је извршен, као и други 
подаци. Уз захтев за покретање дисциплинског поступка се прилажу и одговарајући 
докази, ако се њима располаже. 

Суспензију може изрећи: 
1) такмичарима - вођа екипе, тренер, председник комисије 
2) функционерима - Дисциплинска комисија 
Суспензија траје до коначне одлуке о дисциплинским мерама или застаревања 

дисциплинског прекршаја, а време трајања суспензије урачунава се у изречену 
дисциплинску меру. 

Извршни одбор ССС-е може укинути суспензију и пре утврђеног рока. 
Ако је од стране надлежних органа покренут кривични поступак због тежих 

кривичних дела лица наведених у члану 1. ставу 2. овог Правилника, суспензија може 
изузетно трајати до завршетка кривичног поступка. 
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Одбацивање захтева за покретање дисциплинског постука 
Члан 11. 

Дисциплинска комисија по пријему захтева за покретање дисциплинског 
поступка проверава да ли су испуњени сви услови за покретање дисциплинског 
поступка, па ће захтев одбацити у следећим случајевима: 

1) ако радња описана у захтеву није описана као дисциплински прекршај, 
2) ако је наступила застарелост покретања дисциплинског поступка 
Захтев за покретање дисциплинског поступка одбацује се закључком. 

Против закључка из става 2. овог члана може се изјавити жалба Извршном 
одбору у року од 5 дана од дана пријема закључка. 
 

Достављање захтева за покретање дисциплинског поступка окривљеном и 
остала достава 

Члан 12. 
У случају да су испуњени сви услови за покретање дисциплинског поступка, 

Дисциплинска комисија доставља захтев за покретање дисциплинског поступка 
окривљеном на изјашњење. 

Захтев за покретање дисциплинског поступка као и остала акта дисциплинске 
комисије достављају се лично окривљеном који потписује пријем или препорученом 
поштом на познату адресу. Достављање свих писмена може бити извршено и путем е-
маила, али је неопходно да окривљени потврди пријем. Уколико окривљеном није 
могуће уручити писмено на неки од напред описаних начина исто ће се ставити на 
огласну таблу ССС-е, где ће стајати 8 дана од дана постављања. Истеком тог рока сматра 
се да је уручење уредно извршено и тада почиње да тече одговарајући рок уколико 
исти постоји. 

Уколико је такмичар или члан ССС-е страни држављанин који не говори српски 
језик, исти је у обавези да именује овлашћено лице ( адвоката, менаџера или друго 
лице ) који ће заступати његове интересе у дисциплинском поступку. Уколико такмичар 
одбије то да уради, сва документа ће му бити достављена на енглеском језику као 
једном од званичних језика ФИС-а. У том смислу сва писмена ће му бити достављена на 
енглеском језику, те ће се сматрати да је достављање уредно извршено. 
 

Начело писаног изјашњења 
Члан 13. 

Дисциплинска комисија доноси одлуку по спроведеном поступку и 
прибављеним изјавама од учесника које по правилу морају бити у писаном облику. 

Дисциплинска комисија може одлучити да се усмено саслушају учесници 
поступка, уколико нађе да је саслушање учесника поступка од значаја за правилно 
утврђивање чињеничног стања. 

Рок за изјашњење у писаној форми је 5 дана од дана пријема захтева за 
покретање дисциплинског поступка а уколико се окривљени не изјасни у том року, или 
у случају из става 2 овог члана не дође на заказано саслушање, сматраће се да је исти 
негирао дисциплински прекршај који му се ставља на терет. 
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Изузеће 
Члан 14. 

Члан Дисциплинског органа који учествује у дисциплинском поступку изузеће се: 
1) ако је оштећен прекршајем, 
2) ако му је окривљени, бранилац окривљеног, подносилац захтева за покретање 

прекршајног поступка, оштећени, или његов законски заступник односно 
пуномоћник, брачни друг или сродник по крви у правој линији до било ког 
степена сродства, у побочној линији до четвртог степена, а по тазбинском 
сродству до другог степена, 

3) ако је са окривљеним, браниоцем окривљеног, лицем које је поднело захтев за 
покретање дисциплинског поступка или оштећеним у односу старатеља, 
стараника, усвојитеља, усвојеника, хранитеља или храњеника, 

4) ако  је  у  истом  предмету поднео  захтев  за покретање  дисциплинског поступка 
или је у истом учествовао као бранилац окривљеног, законски заступник или 
пуномоћник оштећеног, или је саслушан као сведок или као вештак, 

5) ако је у истом предмету  учествовао у доношењу првостепене одлуке, 
6) ако постоје околности које изазивају сумњу у његову непристрасност, све према 

општим правилима о изузећу у прекршајном поступку. 
Члан Дисциплинског органа који учествује у дисциплинском поступку, чим сазна 

да постоји који од разлога из става 1. овог члана, дужан је да прекине сваки рад на том 
предмету и о томе обавести Председника Дисциплинске комисије или Председника 
управног одбора, који ће одредити заменика изузетом члану. 

Изузеће члана Дисциплинског органа, због постојања неког од разлога за 
изузеће из става 1. овог члана, могу тражити окривљени и подносилац захтева за 
покретање дисциплинског поступка, о чему одлучује Председник дисциплинске 
комисије или Председник извршног одбора клуба, а о захтеву за изузеће Председника 
дисциплинске комисије или Председника извршног одбора, као дисциплинског органа, 
одлучује Председник ССС-е, а против којих одлука није дозвољена жалба. 

 
Одлуке Дисциплинске комисије 

Члан 15. 
Дисциплинска комисија може донети једну од следећих одлука: 

1) да обустави поступак, 
2) да окривљеног ослободи дисциплинске одговорности, 
3) да окривљеног огласи одговорним за учињени прекршај и изрекне једну од 

предвиђених дисциплинских санкција. 
 

Обустава поступка 
Члан 16. 

Дисциплинска комисија ће донети одлуку о обустави поступка у следећим 
случајевима: 

1) ако је наступила застарелост вођења дисциплинског поступка, 
2) ако у време извршења прекршаја окривљено лице није било члан ССС-е 
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Ослобађање од одговорности члана 
Члан 17. 

Дисциплинска комисија ће донети одлуку о ослобађању одговорности 
окривљеног у следећим случајевима: 

1) ако дело због ког је покренут дисциплински поступак није овим правилником 
или другим општим актом ССС-е предвиђено као дисциплински прекршај, 

2) ако утврди да окривљени није учинио прекршај који му се ставља на терет, 
3) ако постоје околности које искључују дисциплинску одговорности члана 
4) ако није доказано да је окривљени учинио прекршај за који је против њега 

поднет захтев за покретање дисциплинског поступка 
 

Оглашавање члана одговорним 
Члан 18. 

Дисциплинска комисија ће донети одлуку којом се окривљени оглашава 
одговорним, ако утврди да је окривљени учинио прекршај који му се ставља на терет и 
да је одговоран за његово извршење. 

При изрицању дисциплинске мере за учињени прекршај, Дисциплинска 
комисија ће узети у обзир тежину повреде и последице исте, насталу штету, као и све 
олакшавајуће и отежавајуће околности утврђене у дисциплинском поступку. 
 

Форма одлука Дисциплинске комисије 
Члан 19. 

Дисциплинска комисија доноси одлуке у облику решења , закључка и опомене. 
 

Члан 20. 
Одлука Дисциплинске комисије садржи следеће елементе: 

1) назив и састав органа који доноси одлуку, као и датум доношења одлуке, 
2) име и презиме окривљеног против кога је покренут дисциплински поступак, 
3) опис прекршаја, 
4) одлуку о одговорности окривљеног или о обустави поступка, 
5) одлуку о дисциплинској мери, 
6) образложење одлуке, 
7) поуку о правном леку, 

Одлука Дисциплинске комисије се израђује у писаном облику и доставља у 
довољном броју примерака за све учеснике у поступку. 
 

Садржина решења 
Члан 21. 

У погледу садржине решења дисциплинских органа примењују се одредбе 
Закона о прекршајима. 
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ДРУГОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК 
Жалба 

Члан 22. 
Против одлуке Дисциплинске комисије, може се поднети жалба у року од 5 дана 

од дана пријема писменог отправка одлуке, о којој одлучује Извршни одбор ССС-е, као 
орган који доноси одлуку у другом степену, а чија одлука је коначна. 

Жалбу може поднети подносилац захтева за покретање дисциплинског поступка, 
окривљени, лично или путем свог браниоца. 

Жалба задржава извршење одлуке. 
Ако је жалбу поднео само окривљени, лично или путем пуномоћника, одлука у 

првом степену не може се изменити на његову штету. 
 

Садржина жалбе 
Члан 23. 

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

жалбу одбацити. 
 

Жалбени разлози 
Члан 24. 

Одлука Дисциплинске комисије се може побијати: 
1) због повреде одредаба овог Правилника, 
2) због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања, 
3) због одлуке о дисциплинској санкцији. 

 
Члан 25. 

Жалба се подноси непосредно Дисциплинској комисији, која је дужна да у року 
од 5 дана од дана пријема благовремене, уредне и дозвољене  жалбе, списе предмета 
достави Извршном одбору ССС-е. 

Дисциплинска комисија прво испитује да ли је жалба поднета у року, да ли је 
изјављена од стране овлашћене особе, и да ли садржи све податке из члана 22. 
Правилника. 

Благовременост жалбе утврђује се од дана предаје жалбе Дисциплинској 
комисији. 

Неблаговремену жалбу, жалбу изјављену од стране неовлашћене особе и жалбу 
која не садржи све податке из члана 23. Правилника, Дисциплинска комисија одбациће 
закључком, против којег закључка се може изјавити жалба Управном одбору клуба у 
року од 5 дана од пријема писменог отправка решења. 
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Разматрање жалбе 
Члан 26. 

Извршни одбор ССС-е жалбу разматра на затвореној седници на коју се не 
позивају учесници у поступку, осим ако Извршни одбор процени да је то неопходно. 

Приликом разматрања жалбе Извршни одбор ССС-е нарочито цени да ли је у 
првостепеном поступку потпуно и правилно утврђено чињенично стање, да ли је 
изречена одговарајућа дисциплинска санкција и да ли је приликом доношења 
првостепене одлуке правилно примењен материјални дисциплински правилник. 

 
Одлуке Извршног одбора по жалби 

Члан 27. 
Одлучујући по жалби, Извршни одбор може донети следеће одлуке: 

1) одбити жалбу као несновану и потврдити првостепену одлуку, 
2) усвојити жалбу и укинути првостепену одлуку и предмет вратити на поновни 

поступак, ако утврди да у првостепеном поступку није потпуно и правилно 
утврђено чињенично стање и у вези с тим није правилно примењен 
одговарајући пропис и дисциплинска мера или су учињене битне повреде 
правила дисциплинског поступка које утичу на правилност доношења одлуке, 

3) усвојити жалбу и преиначити одлуку, ако утврди да је у првостепеном поступку 
потпуно и правилно утврђено чињенично стање, али није правилно изречена 
одговарајућа дисциплинска санкција или нису правилно примењени 
материјални прописи на основу којих је донета одлука. 

 Уколико је одлука дисциплинске комисије већ једном укидана од стране 
Извршног одбора, Извршни одбор укидану првостепену одлуку више не може укидати 
већ може донети коначну одлуку. 

Одлуке Извршног одбора којима се одлучује о жалби, доносе се у облику 
решења. 

Решење из става 3. овог члана је коначно и против њега није дозвољена  жалба. 
Решење из става 3. овог члана  садржи увод, изреку и образложење. 

 
Члан 28. 

Одлуке Извршног одбора из члана 27. Правилника, доставља се Дисциплинској 
комисији, која је дужна да у року од 5 дана, исту достави свим учесницима поступка. 

Уколико је одбијена жалба као неоснована и потврђена првостепена одлука или 
је првостепена одлука преиначена у погледу дисциплинске санкције, одлука Извршног 
одбора је извршна. Одлука Дисциплинске комисије је ,такође, извршна ако окривљени 
у жалбеном року не изјави жалбу. 

Извршне одлуке спроводе надлежни органи ССС-е у складу са Статутом ССС-е. 
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ПОСЕБНИ ДЕО 
 

Aлкохол, пушење, дрога, допинг 
Члан 38. 

Такмичарима и члановима ССС-е је најстроже забрањено конзумирање 
алкохола, цигарета и других материја које утичу на здравље такмичара, као и на 
способност организма да одговори напорима у току такмичарске сезоне. У таквим 
случајевима окривљени ће бити кажњени једном од дисциплинских казни у складу 
са чл. 8 Дисциплинског правилника ССС-е. 

ССС-е експлицитно подсећа играча на најстроже могуће услове којима се 
забрањује употреба или давање било каквих допинг средстава. 

У случају да ССС-е сазна да је такмичар користио дрогу или допинг средства, 
органи Савеза задржавају право да казни такмичара на одговарајући начин уз право 
Савеза да тражи обештећење за репутациону штету коју Савез може да претрпи због 
коришћења ових забрањених супстанци или дрога. 

Такмичар је сагласан да се подвргне свим допинг тестовима који ће бити 
организовани и/или дозвољени од стране Савеза и такође је сагласан да се резултати 
тих тестова поделе са ФИС-а, као и са одговарајућим телима која се баве допинг 
питањима. Ово укључује и одбијање играча да се подвргне допинг тесту. 

Такмичар изричито признаје и сагласан је да кршење ове одредбе представља 
озбиљно кршење његове уговорне обавезе и омогућава Савезу да раскине уговор услед 
оправданог узрока односно, забрани такмичење или укине стипендију у складу са 
чланом 8. Дисциплинског правилника ССС-е.  

Такмичар ће обезбеђити Савезу све потребне детаље захтеване у складу са 
законима Србије или Прописима националних и интернационалних савеза. 
 
 

Поштовање односа Савеза и медија  
Члан 42. 

Такмиари и чланови ССС-е су обавезни да се појављују на конференцијама за 
штампу, као и на пратећим манифестацијама и акцијама у којима Савез учествује или их 
организује када се то од њих захтева, при чему је Савез дужан да их благовремено 
обавести о времену и месту одржавања истих. У супротном окривљени ће бити 
кажњени једном од дисциплинских казни у складу са чл. 8 Дисциплинског 
правилника ССС-е. 

Такмиари и чланови ССС-е су дужни да учествују на свим промотивним 
(маркетиншким) активностима спонзора Савеза, на која буду упућени од стране 
одговорних лица. У супротном окривљени ће бити кажњени једном од 
дисциплинских казни у складу са чл. 8 Дисциплинског правилника ССС-е. 
 Такмиари и чланови ССС-е имају обавезу да штите углед Савеза и његових 
чланова, како у свом професионалном ангажовању, тако и у свом приватном животу. 
Они ће се уздржавати од давања било каквих негативних изјава у вези са Савезом, 
његовим запосленима и органима и ФИСа.  
  Осим тога, такмиари и чланови ССС-е ће се уздржавати од давања изјава, 
интервјуа и/или коментара у медијима (нпр. интернет, телевизија, радио, новине, 
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друштвене мреже као што су Твитер, Фејсбук, итд.) које би могле бити у супротности са 
одлукама Савеза. 
 Такмиари и чланови ССС-е  ће се уздржавати од давања било каквих 
расистичких, увредљивих, идеолошких и/или политичких изјава и/или радњи током 
такмичења или било којих других активности које се могу повезати са Савезом. Свака 
повреда ове забране сматра се озбиљним кршењем обавеза такмичара чиме би 
наставак односа између уговорних страна постао немогућ и чиме би се омогућио 
оправдани раскид уговора од стране Савеза. У супротном окривљени ће бити кажњени 
једном од дисциплинских казни у складу са чл. 8 Дисциплинског правилника ССС-е. 
 

Друштвене мреже 
Члан 43. 

Такмичар је дужан да поштује упутства и смернице Савеза када су у питању 
друштвене мреже. Без обзира, такмичару је у сваком случају забрањено да користи 
такве платформе за ширење информација трећим лицима и широј јавности у погледу  
дешавања у Савезу. У супротном окривљени ће бити кажњени једном од 
дисциплинских казни у складу са чл. 8 Дисциплинског правилника ССС-е. 

 
 

Понашање према члановима и имовини Савеза 
Члан 44. 

Такмичари су дужни да се коректно односе према свим члановима Савеза, а то 
се посебно односи на чланове који непосредно воде рачуна о њима, као и према свим 
органима Савеза. 

Такмичари и чланови Савеза су дужни да се према имовини Савеза понашају са 
посебном пажњом. У супротном окривљени ће бити кажњени једном од 
дисциплинских казни у складу са чл. 8 Дисциплинског правилника ССС-е. 

Такмичари и чланови Савеза су дужни да се према аутомобилима, који су им  на 
основу уговора дати од стране Саваза на коришћење, понашају са посебном  пажњом. 
Корисник не сме дати ауто на коришћење трећем лицу, без писмене сагласности 
надлежних у Савазу. У супротном окривљени ће бити кажњени једном од 
дисциплинских казни у складу са чл. 8 Дисциплинског правилника ССС-е. 

 
Непоштовање Одлука органа Савеза 

Члан 48. 
Такмичар и члан Савеза који не поштује Одлуке које су донели надлежни органи 

Савеза, казниће се једном од дисциплинских казни у складу са чл. 8 Дисциплинског 
правилника ССС-е. 

ОСТАЛИ ПРЕКРШАЈИ  
Члан 52. 

Свако друго понашање такмичара или члана Савеза  које није покривено овим 
правилником а за које постоји доказ да је угрожен углед Савеза, казниће се једном од 
дисциплинских казни у складу са чл. 8 Дисциплинског правилника ССС-е. 
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 53. 

 Такмичари и чланови Савеза  обавезни су да поштују Дисциплински правилник 
Саваза. 
 Питања која нису обухваћена овим правилником  уређују се прописима и 
статутима Саваза и ФИС-а и општих принципа уговора и грађанског права. Према томе, 
Савез и појединци обавезани овим правилником сагласни су да се придржавају ових 
прописа који могу бити примењени у складу са околностима. 
 Такмичари и чланови Савеза изричито прихватају поверљивост важећих 
прописа и сагласни су да ће исте користити само у специфичним околностима или 
случајевима када је потребно да заштите своје интересе. 

 
Члан 54. 

Дисциплински поступак који је започет пре ступања на снагу овог правилника и 
који није коначно окончан, завршиће се по одредбама претходног Правилника уколико 
је блажи за учиниоца. 
 

Члан 55. 
Савез је обавезан да све такмичаре и чланове Савеза упозна са садржином овог 

правилника, и то на тај начин што ће бити окачен на огласној табли Савеза и званичном 
сајту Савеза. 
 

Члан 56. 
Овај правилник ступа на снагу даном доношења.  
 
 
Oвај правилник је усвојен на седници ИО ССС 26.12.2017. 

 
 
         Председник Извршног одбора 
                                                                                                            Александар Цветић   


