БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
БЕОГРАД

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРAВИЛНИК
БИЦИКЛИСТИЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

Јун 2013

На основу члана 102.. Закона о спорту ("Службени гласник РС", бр. 24/11 и 99/11 - др. закон),
и члана 62. Статута Бициклистичког савеза Србије Управни одбор на седници одржаној дана
31. јуна.2013. године, д о н о с и :

ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК
Бициклистичког савеза Србије

I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Дисциплинским правилником Бициклистичког савеза Србије (у даљем тексту Правилник)
утврђују се дисциплински прекршаји, мере за учињене прекршаје, органи и поступак за
изрицање дисциплинских мера имаоцима лиценце БСС-а: такмичарима, бициклистичким
радницима, бициклистичким клубовима, организаторима бициклистичких такмичења и
одговорним лицима на такмичењу и изван њега, као и извршење дисциплинских мера.
Члан 2.
Бициклистички савез Србије као равноправни члан Светског бициклистичког савеза
(УЦИ) у спровођењу дисциплинских правила и мера дужан је придржавати се УЦИ
Статута и УЦИ дисциплинског правилника. Процедура доношења и провођења казне
треба бити регулисана овим Правилником. Приликом утврђивања дисциплинских
прекршаја, мера за учињени прекршај и при поступку изрицања дисциплинских мера уз
овај Правилник потребно је придржавати се мера и аката УЦИ дисциплинског
правилника.(УЦИ дисциплински правилник 12.2.01., 12.2.02., 12.2.13.)
Члан 3.
Дисциплински прекршај је повреда спортске и остале дисциплине за коју дисциплински
орган изриче дисциплинску меру. Дисциплински прекршај може бити извршен чињењем
или нечињењем. Дисциплински прекршај је извршен када је прекршилац чинио или био
дужан чинити, а последица тога је наступила. Никоме не може бити изречена
дисциплинска мера за дисциплински прекршај уколико пре његова учињења овим
правилником или правилником УЦИ-а није био предвиђен као дисциплински прекршај.
Члан 4
За дисциплински прекршај по овом Правилнику одговарат ће сваки члан Бициклистичког
савеза Србије ако га изврши у Републици Србији као и ван њених граница.
Не сматра се прекршајем радња која је почињена у нужној одбрани, крајној нужди или под
утицајем принуде, претње или стварне заблуде.

Члан 5.
Непознавање прописа не оправдава извршиоца прекршаја. Подстрекача или помагача у
чињењу прекршаја изрећи ће се дисциплинска мера као да га је и сам починио.
II. СВРХА, ОДГОВОРНОСТ
I дисциплинска мера
Члан 6.
Сврха изрицања дисциплинских мера је следећа:
- Васпитни утицај на учиниоца прекршаја,
- Васпитни утицај на друге,
- Спречавање учиниоца да врши прекршаје,
- Чување угледа бициклистичког спорта,
Дисциплинска мера за учињени прекршај изрећи ће се починиоцу без обзира да ли је у
време вођења дисциплинског поступка и доношења одлуке учинилац и даље активни
такмичар или и даље има функцију одговорне особе.
Члан 7.
При избору врсте и домеравања висине дисциплинске мере, ако није изричито регулисана
УЦИ правилником, узимају се у обзир тежина и последиће учињеног прекршаја,
околности и начинна који је учињен, моралне особине прекршиоца, понашање пре и после
учињеног прекршаја, побуде прекршилаца у тренутку чињења прекршаја те друге
олакшавајуће и отежавајуће околности. Уколико се утврде посебне олакшавајуће
околности, прекршиоцу се може изрећи и блажа казна од предвиђене за учињени
прекршај. Ако је прекршилац јуниор / ка или млади такмичар / ка, може се изрећи блажа
казна од оне која је прописана за учињени прекршај. Ако се утврде нарочито олакшавајуће
околности, прекршиоцу се може изрећи опомена или укор.
Члан 8.
Ако је почињено више прекршаја, дисциплинска мера ће се посебно изрећи за сваки
прекршај. Више истоветних дисциплинских мера спорит ће се, с тиме да збир не може
бити већи од општег максимума за ту врсту дисциплинске мере.
Члан 9.
Дисциплински поступак не може се покренути ако је од тренутка извршења прекршаја,
односно од тренутка сазнања за прекршај до подношења пријаве, протекло више од три
месеца или по протеку од једне године ако се ради у посебним случајевима повреда
друштвено - спортске етике којима се нарушава углед Српског бициклистичког спорта у
земљи и иностранству, те у случајевима злоупотребе службеног положаја, фалсификовања
било које важне документације и преузимања и злоупотребу функција других овлаштених

особа. Примјењујући Члан 12.1.37. УЦИ Дисциплинског правилника почетак суспензије
мора се одредити у кратком року након истека периода за подношење жалби. Застарелост
дисциплинског гоњења наступа по истеку једне године од дана подношења пријаве.
Застарелост се прекида сваким актом надлежног дисциплинског органа поводом водења
поступка. Апсолутна застаревање дисциплинског гоњења наступа по истеку три године од
учињеног прекршаја. Изречена дисциплинска мера може се извршити у року од једне
године од дана правноснажности дисциплинске мере. Застаревање извршења прекида се
сваком радњом предузетом од надлежног органа да се дисциплинска мера изврши.
Апсолутна застаревање извршења дисциплинске мере наступа по истеку три године од
правноснажности изречене дисциплинске мере. Време проведено на одслужењу војног
рока, дужег боловања у иностранству, као и дужег болничког лечења или боловања не
рачуна се у време за покретање дисциплинског поступка у време застаревања
дисциплинског гоњења и време застаревања извршења дисциплинске мере, као и у време
апсолутне застарелости. Отклањањем сметњи из овог става рокови за било који
дисциплински прекршај у времену од три године од издржане дисциплинске мере или
изречене опомене или укора.
Члан 10.
Под Бициклистички клуб подразумевају се сви бициклистички клубови и бициклистичке
организације које су у сталном чланству Бициклистичког савеза Србије (у даљем тексту
бициклистички клуб)
Члан 11.
Такмичар је особа која је лиценцирана-регистрована од Бициклистичког савеза Србије.
Члан 12.
Одговорне особе су: одговорна особа на такмичењу и одговорне особе изван такмичења.
Одговорне особе на такмичењу су: службене особе и друге одговорне особе на такмичењу.
Службене особе су: службени делегат, делегати бициклистичких клубова и регионалних
савеза, тренери бициклистичких клубова - тимова, помоћници тренера, званични лекар,
судије на такмичењу, контролор судења такмичења, чланови судског жирија, возачи
аутомобила у пратњи и чланови органа за жалбе на појединацним такмичењима, а на
такмичењу у иностранству и вођа пута, његов заменик, лекар и и физиотерапеут.
Службене особе на такмичењу су: записничар, спикер, чланови жирија за доделу трофеја и
награда, особе за осигурање и поправке (означавање) стазе, редари такмичења, полицајци,
благајник за исплату службених особа и особа бициклистичког савеза одређена да
присуствују такмичењу.
Друге одговорне особе на такмичењу су: вођа пута клуба, лекари клубова, чланови
руководећих тела и њихових органа у бициклистичком савезу, чланови руководства
бициклистичких клубова који учествују на такмичењу и њихове стручне особе које нису у
функцији на такмичењу. Одговорне особе изван такмичења су: стручне особе чланови
руководећих тела и њихових органа у бициклистичким савезима и чланови управе те

плаћене особе бициклистичких клубова. Службене особе су: бициклистички тренери,
лекари, физиотерапеути, бициклистичке судије, технички делегати, као и службени
делегати На ове особе могу се применити дисциплинске мере предвиђене за службене
особе, одговорне особе или посебно предвиђене мере за стручне особе.
Члан 13.
За прекршаје предвиђене овим правилником могу се изрећи следеће дисциплинске мере:
1. За такмичаре:
-Опомена, јавна опомена, укор;
- Забрана наступања на одређеном броју такмичења у одређеном рангу;
-Забрана
такмичења
на
свим
такмичењима
на
одредено
- Одузимање бодова у куп такмичењима и бодовним табелама;
- Искључење са такмичења;
- Искључење из организације на одредено време;
- Доживотна дисквалификација;
- Новчана казна као накнада штете услед учиненог прекршаја;
- Новчане казне.
2. За одговорне особе:
- Опомена, јавна опомена, укор;
- Забрана обављања функције на одредено време;
- Доживотна дисквалификација;
- Новцана казна као накнада штете услед учиненог прекршаја;
- Новчане казне.
3. За службене особе:
- Опомена, јавна опомена, укор;
- Забрана обављања функције службене особе на одредено време;
- Забрана обављања свих функција на одредено време;
- Доживотна дисквалификација;
- Новчана казна као накнада штете услед учиненог прекршаја;
- Новчане казне.
4. За стручне особе:
- Опомена, јавна опомена, укор;
- Забрана обављања функције на одредено време;

време;

- Доживотна дисквалификација;
- Новчана казна као накнада штете услед учиненог прекршаја;
- Новчане казне.
5. За бициклистичке клубове:
- Опомена, јавна опомена, укор;
- Новчана казна као накнада штете услед учиненог прекршаја;
- Забрана наступања на одређеним такмичењима на одређено време;
- Забрана одржавања такмичења на одређено време;
- Забрана такмичења на свим такмичењима на одредено време;
- Одузимање бодова у куп такмичењима и бодовним табелама;
- Искљућење са такмичења;
- Новчане казне;
- Брисање из чланства савеза.
Са изузећем опомене и јавне опомене, казне за кршење УЦИ правилника могу се донети
само у терминима и по прописима статута УЦИ а у време када је прекршај учињен и у
сагласности са прописима. Ако друкчије није прописано или према примени члана 11.2.
статута УЦИ а, казне прописане УЦИ правилником и казне проглашене од стране
НацУОналног савеза по основу његових сопствених правилника, осим ако нису
компаративне са УЦИ правилником, важеће су само на територији националног савеза
који је члан УЦИ а.
Члан 14.
Дисциплинска мера забране наступања за такмичаре или бициклистичке клубове не може
бити краћа од једног месеца ни дужа од три године. За то време такмичар или
бициклистички клуб не може наступати ни на јавним приредбама. Мера забране
наступања може се уместо у временском трајању изрећи и за одређени број такмичења.
Под мером забране наступања из горњих ставова овог члана подразумева се и забрана
организовања такмичења. Суспензија може лишити Суспендована страну права учешћа, у
било којем својству, у спортским активностима организованих под правилницима УЦИ а,
Континенталне федерације и Националног савеза, као и у друштвеном животу УЦИ а,
Континенталне федерације, Националног савеза и њихових пратећих тела или
придружених страна.
Члан 15.
Дисциплинска мера одузимања бодова састоји се у смањењу одреденог броја бодова
освојених на спорној трци.
Члан 16.
Дисциплинска мера искључења са такмичења састоји се у исклућењу такмичара или
бициклистичког
клуба тима из такмичења које је у току или које предстоји,

дисквалификација се примењује забраном старта ако је кршење правилника уочено пре
старта трке, или удаљивања са стазе ако је кршење правилника уочено за време трке.
Члан 17.
Дисциплинска мера брисања из чланства Бициклистичког савеза Србије повлачи за собом
и забрану постојања и рада бициклистичког клуба (бициклистичке организације).
Члан 18.
Дисциплинска мера забране обављања свих функција може се изрећи у трајању од 3
месеца до 3 одине. За то време такмичар или одговорна особа не може вршити никакву
јавну функцију на такмичењима или органима управљања бициклистичких организација и
њиховим радним телима.
Члан 19.
Забрана обављања функције службене особе састоји се у забрани обављања дужности
службеног делегата, судија, тренера или службеног лекара.
Члан 20.
Доживотна дисквалификација повлачи забрану сваког рада у бициклистичком спорту и
има трајно деловање.
Члан 21.
Дисциплинска мера распуштање именованог органа састоји се у престанку рада органа
председништва или радног тела тог органа у саставу који је био када извршен прекршај.
Члан 22.
За дисциплинске прекршаје које учине такмичари екипе, службене особе, стручне особе
или друге одговорне особе на такмичењу, може се и бициклистичком клубу којему особа
припада изрећи дисциплинска мера наведена у члану 13. тачка 5. овог правилника, већ
према тежини учињеног прекршаја.
III. ДИСЦИПЛИНСКИ ПРЕКРШАЈИ
Члан 23.
Одговорној особи која злоупотреби знак, заставу, печат, меморандум БСС-а изрећи ће се
дисциплинска мера забране обављања свих функција до једне године.

Ако радњу из става 1. овог члана учини из користољубља или у рекламне сврхе, или ако
настану теже последиће или се извргне руглу знак или застава БСС-а изрећи ће му се
мера забране обављања свих функција.
У поновљеном случају или ако наступе нарочито тешке последице изрећи ће се мера
доживотне дисквалификације.
Бициклистички клуб или бициклистички савез који наступи под заставом или бојом БССа казнит ће се забраном наступања, а службене особе бициклистичког клуба - савеза и
вођа пута – забраном обављања свих функција.
Члан 24.
Такмичару или одговорној особи која злоупотреби печат бициклистичке организације
изрећи ће се мера забране обављања свих функција до једне године. Ако радњу из става 1.
овог члана учини из користољубља или ако настану теже последиће, изрећи ће му се мера
забране обављања свих функција или мера доживотне дисквалификације.
Члан 25.
Одговорна особа
1. која се кандидује или прими дужност члана у међународној организацији или се
кандидује или кандидује кандидата за међународног судију без одлуке Управног одбора
БСС-а
2. која као функционер међународне организације на састанцима без одобрења УО БСС-а
или без претходног изношења и упознавања УО БСС-а са дневним редом или поступа у
међнародној организацији супротно ставовима УО БСС-а,
3. која учествује као судија, функционер или стручна особа без одобрења УО БСС-а на
такмичењима ван земље,
4. која не поднесе извјештај са међународног састанка у року од 15 дана, изрећи ће се мера
забрана обављања свих функција најмање једну годину. Ако одговорно лице радњом из
става 1. овог члана нанесе штету или крњи углед БСС-а, бициклистичког спорта изрећи
ће јој се мера доживотне дисквалификације.
Члан 26.
Такмичару који се такмичи или стручној особи која ради за екипу изван територија
Србије, а без одобрења Управног одбора БСС-а, изрећи ће се мера забране наступања
најмање шест месеци, а стручној особи забрана обављања свих функција најмање годину
дана.
Члан 27.
Одговорна особа:
. која без овлашћења заступа БСС или без овлашћења упути допис или телеграм у име
БСС-а изрећи ће се мера забране обављања свих функција до 1 године,

2. која клеветом, вређањем или изношењем нетачних података крњи углед БСС-а,
бициклистичког спорта или осталих организација бициклизма изрећи ће се мера забране
обављања свих функција 1-3 године.
Ако радњу из става 1. овог члана учини из користољубља или настану штетне последиће
за бициклистички спорт изрећи ће јој се мера доживотне дисквалификације.
Члан 28.
Такмичар или одговорно лице које на било који начин вређа, клевеће или омаловажава
такмичара или одговорну особу у вези са њеним радом у бициклистичком спорту изрећи
ће се мера забране наступања до две године, а одговорном лицу забрана обављања свих
функција до две године.
Члан 29.
Такмичар или одговорно лиће које физицки нападне другу особу изрећи ће се мера
забране наступања до две године, а одговорном лицу забрана обављања свих функција до
две године.
У поновљеном или тежем случају изрећи ће им се мера доживотне дисквалификације.
Члан 30.
Свим (званичним) особама бициклистичке организације или репрезентације које поведу
такмичара на међнародно такмичење без Лекарске потврде предвиђене прописима БСС-а
и УЦИ-а изрећи ће се мера забране обављања дужности службене особе до шест месеци.
Члан 31.
Такмичару (стручној особи), службеном лицу или другој одговорној особи која се на
такмичењу репрезентације или на такмичењу бициклистичког клуба са иностраном
екипом или на неком међународном такмичењу неспортски или недолично понаша или на
други начин нарушава част и углед репрезентације и бициклистичког спорта изрећи ће се
следеће дисцлиплинске мере:
Такмичару забрана наступања најмање 6 месеци или забрана вршења свих функција у
истом трајању, а одговорној особи забрана вршења свих функција најмање једну годину.
У поновљеном случају или у случају наступања или могућности наступања тежих
последица, мора се изрећи мера доживотне дисквалификације.
Члан 32.
Такмичару или одговорној особи која због кривичног дела буде правоснажно осуђена на
казну затвора преко 6 месеци изрећи ће се мера доживотне дисквалификације.

Члан 33.
Одговорној особи која располаже средствима бициклистичке организације, а с њима
несавесно или противно одлукама бициклистичке организације поступа, или противно
прописима надлежних органа врши материјално-финансијско пословање, те услед тога
наступи материјална штета за бициклистичку организацију, изрећи ће се мера забране
вршења свих функција до једне године.
Ако одговорна особа радњу из става 1. овог члана изврши у циљу прибављања
материјалне користи за себе или другог или учини штету бициклистичкој организацији
изрећи ће јој се мера забране вршења свих функција најмање од годину дана до доживотне
дисквалификације.
Члан 34.
Званичној особи која за вршење дужности на такмичењу наплати превозне трошкове,
дневнице или накнаду за опрему противно прописима изрећи ће се мера забране вршења
дужности званичне особе најмање 3 месеца, а у тежем или поновљеном случају
доживотна дисквалификација.
Одговорној особи која за присуствовање на конференцији, састанку радног тела,
саветовању, семинару или другом службеном путовању наплати већи износ превозних
трошкова или дневница од прописаних изрећи ће се мера забране вршења свих функција
најмање 3 месеца, ау поновљеном или тежем случају доживотна дисквалификација.
Члан 35.
Бициклистичком клубу или организатору који не обезбеђује несметано одвијање
такмичења, долазак на место и одлазак са места такмичења такмичара и службених лица
па због тога дође до покушаја или самог физичког напада публике на такмичара или
службену особу, или дође до нереда на самом такмичењу, изрећи ће се дисциплинска мера
за бициклистички клуб забране такмичења, за организатора забране организовања
такмичења, а њиховом делегату забрана обављања свих функција до 6 месеци.
Такмичару или одговорној особи која речима или гестом на местима из става 1. овог члана
подстиче публику да физички нападне такмичара или службену особу или која изазива
неред на такмичењу, изрећи ће се за такмичара мера забране такмичења, а за одговорну
особу забрана обављања свих функција најмање две године или доживотна
дисквалификација.
Члан 36.
Такмичару или одговорној особи која за време такмичења од времена доласка екипа на
место такмичења до њиховог одласка са места такмичења, или на самом такмичењу
физички нападне одговорну особу или службену особу на такмичењу или такмичара
изрећи ће се мера за такмичара забране такмичења, а одговорном лицу забране обављања
свих функција најмање годину дана. Ако је физички напад на местима наведених у ставу

1. овог члана учињен од стране такмичара уврштеног у такмичење или од стране
одговорног лица на такмичењу, такмичару ће се изрећи мера забране такмичења, а
одговорном лицу забране обављања свих функција најмање две године или доживотна
дисквалификација. Ако је физички напад извршен на службену или званичну особу на
месту на коме службена или званична особа врши своју дужност нападачу ће се изрећи
мера доживотне дисквалификације.
Члан 37.
Ако се такмичење одржава на непрописном терену (стази) усред ћега може бити
угрожено здравље или живот такмичара бициклистичкој организацији која је непосредни
извршилац организације такмичења изрећи ће се мера забране организовања такмичења до
3 месеца, а званичној особи која одобри такмичење или наставак такмичења изрећи ће се
мера забране вршења свих функција званичне особе до 1 године. Ако наступи тежа
последица бициклистицкој организацији ће се изрећи мера забране организовања
такмичења најмање једну годину, а званичној особи забрана вршења свих функција
најмање једну годину или доживотна дисквалификација.
Члан 38.
Бициклистички клуб који неоправдано и без правовремене одјављивања не приступи
такмичењу, напусти такмичење или изазове прекид такмичења изрећи ће се мера забране
наступања до 6 месеци или новчана казна најмање 10.000 дин, а највише 100.000,00 дин, а
званичној особи бициклистичког клуба забрана вршења дужности званичне особе
најмање 1 годину. Одговорној особи бициклистичког клуба која наговара такмичара да
напусте такмичење или изазове прекид изрећи ће се мера забране вршења свих функција
најмање 1 годину.
Члан 39.
Такмичару који речима или гестом на такмичењу изрази незадовољство због одлуке
судије, одлуке званичног делегата или налаза званичног лекара или током такмичења док
не учествује у својој категорији подстиче публику и друге на реаговање против одлука
званичних особа, а све у циљу да се изазове неред и прекид такмичења, изрећи ће му се
мера забране наступања до једне године. Званичној особи бициклистичког клуба која на
неспортски начин реагује на одлуке званичних лица из става 1. овог члана и тиме
подстрекава публику и друге да негодују против одлука званичних особа, а све у циљу да
се изазове неред и прекид такмичења, изрећи ће му се мера забране вршења функције
званичне особе до 6 месеци. У поновљеном случају или на међународном такмичењу
званичној особи изрећи ће се мера забране вршења свих функција до 1 године.
Члан 40.
Такмичару који се пре или после такмичења одбије поздравити са конкурентима или
одбије да прими награду изрећи ће се мера забране наступања до два месеца, и обавезна
новчана казна 20.000,00 дин плус губитак свих награда са тог такмичења. Упоновљеном

случају или на међународном такмичењу изрећи ће му се мера забране наступа до шест
месеци.
Члан 41.
Такмичару или званичној особи његове екипе која за време такмичења или за време
одласка такмичара или званичних особа из места такмичара противника у такмичењу,
званичну особу или другу одговорну особу на такмичењу, те гледаоце за време трајања
такмичења вређа речима или гестом изрећи ће се мера за такмичара забрана наступања до
шест месеци, а за званичну особу забрана вршења свих функција до једне године.
Члан 42.
Тренеру или његовом помоћнику који за освежење такмичара употреби средства која
нису дозвољена, а то се непобитно утврди, изрећи ће се мера забране вршења свих
функција до једне године. Такмичару који узима недозвољена стимулативна средства или
одбије да се подвргне допинг контроли и одговорној особи која у томе суучеснички
учествује, изрећи ће се мера за такмичара забрана наступања од једне године до
доживотне дисквалификације, а одговорном лицу доживотна дисквалификација из
бициклистичког спорта.
Члан 43.
Такмичару или стручној особи која се из неоправданих разлога не одазове позиву на
припреме или такмичару репрезентације или без оправданих напусти припреме или
такмичење изрећи ће се мера за такмичара забрана наступања на свим такмичењима од
једне године, а стручној особи забрана вршења свих функција до 1 године.
Одговорној особи бициклистичког клуба која спречава такмичара или их наговара да
учине тај прекршај, изрећи ће се мера забране вршења свих функција до шест месеци, а
бициклистичком клубу забрана наступања до шест месеци. У поновљеном случају из
става 1. и 2. овог члана изрећи ће се мера за такмичара забрана наступања најмање једну
годину, а стручној (или) одговорној особи забрана вршења свих функција
најмање једну годину или доживотна дисквалификација, а бициклистички клуб забраном
наступања до једне године.
Члан 44.
Такмичару који не наступи на такмичењу за које се утврди да нема оправдани разлог
изрећи ће му се мера забрана наступања до три месеца. Ако је ненаступање из става 1.
овог члана учињено из користољубља, односно у поновљеном случају
или на
међународном такмичењу изрећи ће му се мера забрана наступања најмање три
месеца.
Члан 45.

Одређеној званичној особи која без оправданог разлога не доде на такмичење, а
благовремено не извести орган који ју је одредио да на такмичење неће доћи, изрећи ће се
му мера забране вршења дужности званичне особе до 6 месеци. Ако је у питању
такмичење репрезентације изрећи ће му се забрана вршења дужности званичне особе до
једне године. Уколико недолазак лица из става 1. овог члана допринео да се такмичење не
одржи изрећи ће се му мера забрана вршења свих функција до једне године.
Члан 46.
Званичној особи или службеном лицу које без одобрења званичног делегата пре
завршетка напусти такмичење или део такмичења или одбије да изврши своју дужност до
краја такмичења или у делу такмичења, изрећи ће се му мера забране вршења дужности
званичне особе до шест месеци. Ако се услед напуштања такмичења из става 1. овог члана
не може наставити такмичење или ако је напуштање извршено на међународном
такмичењу, као и у поновљеном случају изрећи ће му се мера забрана вршења свих
функција до једне године. Ако такмичењу наступи званични делегат изрећи ће се му мера
забрана вршења свих функција до једне године.
Члан 47.
Бициклистичком клубу или бициклистицкој организацији који као непосредни извршилац
организације такмичења не осигура лекара на такмичењу изрећи ће се мера забране
организовања такмичења до једне године и новчаном казном до 200.000,00 дин.
Члан 48.
Надлежном органу за регистрацију који без свих потребних докумената или услова или
на други начинпротивно прописима о регистрацији бициклистичке организације и
такмичара или БСС: - Не устроји или не води одређену документацију о регистрацији
бициклистичке организације и такмичара, - Региструје или пререгиструје или брише из
регистра бициклистичку организацију и такмичара, - Региструје спајање бициклистичких
клубова или такмичара спојених клубова, - Региструје или пререгиструје или брише из
регистра такмичара у време и под условом када се то не може учинити,
- Не поништи регистрацију такмичара или бициклистичке организације када је то дужан
учинити,
- Одобри право наступа организацији или такмичару, изрећи ће се одговорној особи која је
доприњела извршење те радње мера забране вршења свих функција до једне године.
У поновљеном случају одговорној особи изрећи ће се мера забране вршења свих функција
најмање једну годину или доживотна дисквалификација.
Члан 49.
Такмичару који на основи неистинитог или фалсификованог документа или нетачних
података изврши регистрацију, пререгистрацију или поништење регистрације, или се
истовремено води као регистровани такмичар за два или више бициклистичких клубова,

изрећи ће се мера забране наступања најмање једну годину. Бициклистичком клубу и
одговорној особи која учествује у радњи из става 1. овог члана или зна за извршену радњу
па ипак такмичара уврсти у такмичење, изрећи ће се мера за бициклистички клуб забрана
наступања до три месеца, а одговорном лицу мера забране вршења свих функција најмање
једну годину.
Члан 50.
Званичној особи која при упису и прегледу лиценци такмичара одобри наступ такмичару
који нема пуноважну лиценцу или има здраствену забрану наступања, изрећи ће се мера
забране вршења дужности званичне особе до једне године. У поновљеном случају или ако
наступе теже последице изрећи ће се мера забране вршења свих функција најмање једну
годину или доживотна дисквалификација.
Члан 51.
Званичном лекару који не изврши дужну радњу, или учини радњу коју није смео учинити
по прописима о здраственој заштити такмичара и прописа БСС, УЦИ-а и другим
прописима, изрећи ће се мера забране вршења свих функција до једне године.
У поновљеном случају или ако наступе теже последице изрећи ће се мера забране вршења
свих функција најмање једну годину или доживотна дисквалификација.
Члан 52.
Првостепеном органу који недостављањем одлуке, недавањем поуке о праву на жалбу
или одговора на жалбу, или на други начин онемогући право на жалбу или не достави
жалбу са предметом другостепеном органу или ако првостепени или другостепени орган
држи предмет до застарелости, изрећи ће се мера распуштања именованог органа или ће
се о утврђеном прекршају известити Управни одбор БСС-а. Одговорној особи у
првостепеном или другостепеном органу која је учествовала у радњи става из
1. овог члана изрећи ће се мера забране вршења свих функција до једне године.
Члан 53.
Бициклистички клуб који на захтев такмичара или органа за регистрацију такмичара у
одређеном року не преда исписницу и лиценцу у поступку поништења регистрације
изрећи ће се мера новчане казне до 100.000,00 дин.
Члан 54.
Такмичару који наступи на такмичењу за време док му траје суспензија или забрана
такмичења изрећи ће се нова мера забране наступања на двоструки период суспензије и
новчана казна од 10.000,00-50.000,00 дин упркос осталим новчаним казнама, а прибраја се
на већ постојеће новчане казне.

Члан 55.
Званичном делегату који не прекида такмичење када је дужан да то учини изрећи ће се
мера забране вршења функције званичне особе до једне године. Ако услед непрекинутог
такмичења буде угрожено здравље, телесни интегритет или живот такмичара, званичне
или службене особе, или дође до физичкогнапада на њих изрећи ће се му мера забране
вршења функције званичне особе најмање једну годину. Званичном делегату који у
вршењу дужности прекорачи своја овлашћења или не изврши радњу коју је по прописима
дужан учинити или изврши радњу коју по прописима не сме учинити, изрећи ће му се
мера забране вршења функције званичне особе до 6 месеци. У поновљеном случају или у
тежем случају изрећи ће му се мера забране вршења свих функција најмање једну годину
или доживотна дисквалификација.
Члан 56.
Бициклистичком судији који у вршењу своје дужности на такмичењу очигледно поступа
противно прописима или очигледно толерише неспортско или непрописно такмичење,
изрећи ће му се мера забране вршења функције званичне особе до 6 месеци. Ако је радња
из става 1. овог члана од утицаја на резултат или на здравље или живот такмичара изрећи
ће му се мера забране вршења функције званичне особе најмање 6 месеци.
У поновљеном случају или у тежем случају изрећи ће му се мера забране вршења свих
функција најмање једну годину или доживотна дисквалификација.
Члан 57.
Бициклистички судија, који под принудом или из страха за своју личну безбедност или
безбедност званичних особа донесе неисправну одлуку или поступи противно прописима
и тиме оштети такмичара или бициклистички клуб који се такмичи, ао томе не обавести
званичног делегата на самом такмичењу или непосредно после такмичења или у року од
24 сата не обавести орган који је руководио такмичењем, изрећи ће се мера забране
вршења функције званичне особе до 6 месеци.
Члан 58.
Бициклистички судија који на такмичењу врши дужност неуредног изгледа или
непрописно или неуредно обучен, изрећи ће му се мера забране вршења функције
званичне особе до 2 месеца.
Члан 59.
Бициклистички судија који фаворизује једног такмичара или врши дужност односно
доноси одлуке на начин на који се изазива публика или то чини поводом донете одлуке
изрећи ће му се мера забране вршења функције званичне особе најмање 3 месеца.

У поновљеном случају или у тежем случају изрећи ће му се мера забране вршења
функције званичне особе најмање 6 месеци.
Члан 60.
Званичној особи, која приступи такмичењу у стању неспособним или делимично
способном да обавља своју функцију, а у које се стање сам ставио, изрећи ће се мера
забране вршења функције званичне особе до једне године. У поновљеном случају , или
ако је то учињено на такмичењу репрезентације или је тиме допринео да се такмичење не
одржи, изрећи ће му се мера забране вршења функције званичне особе најмање једну
годину. Учиниоца дисциплинског прекршаја, дисциплинска комисија може казнити и
условном временском казном.
IV НАДЛЕЖНОСТИ И ПОСТУПАК
Члан 61.
По овом Правилнику дисциплински поступак воде и одлучују Дисциплинска комисија
БСС-а и дисциплинске комисије бициклистичких клубова удружених у БСС. По жалби на
одлуку Дисциплинске комисије бициклистичког клуба решава орган наведен у Статуту
бициклистичког клуба, а по жалби на одлуку Дисциплинске комисије БСС-а решава
Управни одбор БСС као другостепени орган.
Члан 62.
Дисциплинску комисију БСС-а именује Управни одбор БСС-а са мандатом одређеним
Статутом БССа.
Члан 63.
Дисциплинска комисија бициклистичког клуба надлежна је водити поступак и изрицати
дисциплинске мере за прекршаје наведене у овом Правилнику извршене од стране
чланова клуба, ако против њих није покренут поступак пред вишом дисциплинском
комисијом.
Члан 64.
Дисциплинска комисија БСС-а расправља и одлучује о свим прекршајима својих чланова
који се догоде на државним и међународним такмичењима и сваким ином догађања при
којем се чланови БСС-а појављују као носиоци своје функције при БСС-у.
Члан 65.
Дисциплински поступак се покреће на основу пријаве или по службеној дужности.
Пријаву може поднети свака заинтересована особа или организација.

Члан 66.
Дисциплинска комисија БСС-а броји три члана заједно са председником, а пуноважно
расправља ако седници присуствује већина чланова. Пуноважне одлуке доноси ако за њих
гласа већина чланова Дисциплинске комисије.
Члан 67.
Ником се не сме изрећи дисциплинска мера пре него што је саслушан или није дао
писмену изјаву. Ако извршилац прекршаја по уредно исказаном позиву не приступи
давању изјаве или не да писмено образложење, одлука се може донети на основу
расположивих података.
Члан 68.
Аутоматска суспензија изриче се онда када је такмичар због неспортског понашања
искључен на такмичењу. Суспензија траје док надлежни дисциплински орган не донесе
другу одлуку, а трајање се одређује према Дисциплинском правилнику УЦИ-а за учињени
прекршај.
Члан 69.
Дисциплинска комисија одлучује о форми одлуке која мора бити писмено сачињена и
која садржи:
- Назив и састав органа и време доношења одлуке (датум одржавања седнице),
- Против кога се доноси одлука,
-Опис учињеног прекршаја, његова обележја и назив,
- Изречене дисциплинске мере,
-Поуку о правном леку.
Писмена одлука препоручено се доставља прекршиоцу, његовом клубу и Управном
одбору БСС-а.
Члан 70.
Против одлуке првог степена може се изјавити жалба органу другог степена у року од 8
дана од дана пријема писмене одлуке.
Члан 71.

Одлука донесена на органу другог степена је коначна. Орган другог степена поводом
жалбе може донети следећу одлуку:
- Одбити жалбу и потврдити одлуку органа првог степена,
- Усвојити жалбу и вратити предмет органу првог степена на поновно одлучивање,
- Уважити жалбу и донети другу одговарајућу одлуку. Ванредно ублажавање
дисциплинске мере

Члан 72.
На основи молбе учиниоца прекршаја којем је изречена дисциплинска мера, орган који је
донео коначну одлуку може га ослободити од даљег издржавања дисциплинске мере или
може дисциплинску меру ублажити уколико нађе да постоје нове околности које би
утицале на доношење овакве одлуке, да је издрзани део изречене мере имао васпитно
деловање на учиниоца прекршаја и да је остварена сврха изрицања дисциплинске мере.
Приликом одлучивања о усвајању или неусвајању молбе за ванредно ублажавање
изречене дисциплинске мере увек ће се узети у обзир мишљење првостепеног
дисциплинског органа. Молба за ванредно ублажавање изречене дисциплинске мере може
се поднети након издржане најмање једне половине дисциплинске мере када се ради о
изреченој дисциплинској мери на одредено време.
Извршење дисциплинске мере
Члан 73.
Одлука донесена у дисциплинском поступку извршава се чим постане извршна и то:


Уручењем првостепене одлуке ако жалба против ње није допуштена,



Истеком рока на жалбу ако жалба није поднета,



Уручењем одлуке органа првог степена ако је њом одређено да жалба не задржава
извршење,



Уручењем одлуке другог степена.
Члан 74.

Извршење одлуке о дисциплинском прекршају проводе бициклистичке организације и
надлежни органи БСС-а. О свим правоснажним дисциплинским одлукама дисциплински
орган води евиденцију. Истовремено ову евиденцију воде бициклистичке организације за
учиниоће прекршаја из своје организације. Поред њих, орган БСС-а који врши
регистрацију и спроводи такмичење, дужан је у оквиру своје надлежности водити тачну
евиденцију и бригу о стриктном извршењу одлуке о дисциплинском прекршају.
Национални савез, тј тело задужено за изрицање суспензије, мора обавестити УЦИ чим
суспензија ступа на снагу. Национални савез мора навести:

1. податке о возачу (презиме, име, адресу, националност, Национални савез,
категорију, број лиценце)
2. тело које је дониело одлуку о суспензији
3. инцидент због којега је додељена суспензија
4. почетак и крај суспензије.
УЦИ мора бити одмах обавештен о можебитним изменама суспензије која му је
оригиналном Саопштена. Овај Члан се не односи на возаче који још нису учествовали на
тркама светског и континенталног календара.
Члан 75.
Ако учинилац прекршаја у року од две године по издатој дисциплинској мери не изврши
нови дисциплински прекршај сматраће се као да му није ни изрицана казна дисциплинска
мера. Органи и организације из предходног члана дужне су по службеној дужности
пратити извршење одлуке о дисциплинском прекршају.
Члан 76.
Дисциплинска мера новчане казне која није предвиђена овим Правилником, изрећи ће се у
складу са важећем Правилнику УЦИ, умањена за 50%.

V . ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 77.
Дисциплински поступак који је започет пре ст9упања на снагу овог правилника бит ће
проведен по одредбама УЦИ дисциплинског правилника, ако је блажи за учиниоца
прекршаја.

Члан 78.
Бициклистичке организације су дужне своје Дисциплинске правилнике ускладити са
одредбама овог Правилника у року од 6 месеци од дана ступања на снагу овог
Правилника.
Члан 79.
Уколико поједина бициклистичка организација нема свој Дисциплински правилник или у
року из члана 79. не усклади свој Дисциплински правилник са овим Правилником,
примењиват ће у свом деловању одредбе овог Правилника.

Члан 80.
Измене и допуне овог Правилника врше се по поступку како је донет, а за тумачење
његових појединих одредби надлежан је Управни одбор БСС.
Члан 81.
Ступањем на снагу овог Правилника ставља се ван снаге сваки може битни
Дисциплински правилник БСС-а за који се евентуално установи постојање датирано са
датумом пре од датума ступања на снагу овог правилника.
Члан 82.
Овај Правилник је усвојен на седници Управног одбора БСС-а дана 21.јуна 2013. године и
ступа на снагу у року 8 дана од дана усвајања.

У Матарушкој Бањи,

БИЦИКЛИСТИЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

Дана 21. јуна 2013. године,

ПРЕДСЕДНИК
мп

Бранко Бановић

_______________________

