
На основу члана 33. Статута Бициклистичког савеза Србије Управни одбор Бициклистичког 

савеза Србије на седници одржаној дана 30.11.2018.године усвојио је: 

 

 

 

ПРАВИЛНИК О СПРЕЧАВАЊУ НЕГАТИВНИХ ПОЈАВА 

 

 

Члан 1. 

Правилником о спречавању негативних појава (у даљем тексту: Правилник) у Бицицклистичком 

савезу Србије (у даљем тексту: БСС)  регулишу се питања која су везана за спречавање 

негативних појава која се могу десити у оквиру спровођења активности БСС и клубова чланова 

БСС и на који начин ће се радити на њиховом спречавању. 

 

Члан 2. 

Овим Правилником се посебно регулишу мере за спречавање негативних појава у бизиклизму: 

 

- Допинг 

- Насиље у спорту и недолично понашање 

- Лажирање спортских резултата 

- Национализам, расизам, шовинизам и сл. 

- Казнене мере за учињене прекршаје 

 

Члан 3. 

Овим Правилником утврђују се садржај и облици безбедносних мера која ће БСС применити да 

се спрече негативности у бициклистичком спорту, а које су наведене у члану 2. овог 

Правилника. 

Обавеза свих бициклистичких субјеката (БСС, остали бициклистички савези, клубови, 

спортисти, тренери, судије, делегати, спортски радници и др.) који учествују у организовању и 

спровођењу како тренажног процеса тако и бициклистичких такмичења, је да својим радом и 

деловањем, допринесу спречавању настајања негативних појава у бициклистичком спорту. 

У циљу спречавања негативних појава у спорту БСС сарађује да свим релевантним спортским 

организацијама и државним органима и институцијама. 

 

Допинг 

 

Члан 4. 

Забрањена је употреба допинг средстава у бициклизму.  Допингом у бициклизму, у смислу овог 

Правилника сматра се: 

 

- Присуство забрањене супстанце или њених метаболита или маркера у телесном   

узорку спортисте 

- Коришћења или покушаја коришћења (примена, уношење, убризгавање или  

конзумирање) забрањене супстанце или забрањеног метода (у даљем тексту: допинг  

средства) 

- Одбијања, или неприступања без убедљивог оправдања, давања узорка после  

обавештења о допинг контроли или избегавања давања узорка на други начин 

- Неиспуњавање обавеза утврђених правилима овлашћене антидопинг организације у  

погледу доступности спортисте из регистроване тест групе за тестирање изван  

такмичења, као и непружања података о боравишту и пропуштања објављених  

тестирања изван такмичења 

- Неоволашћеног ометања или покушаја ометања било којег дела допинг контроле 

- Недозвољеног поседовања допинг средстава 

- Неовлашћене продаје, транспорта, слања, испоруке или дистрибуције допинг  

средстава спортисти, било непосредно или посредством трећег лица 

- Давања или покушаја давања допинг средстава спортисти, или прописивања,  



издавања, помагања подстицања, прикривања, навођења, налагања, стварања услова или 

било којег другог вида учествовања у повреди или покушају повреде антидопинг правила 

 

Мере за спречавање допинга у БСС ближе се регулишу Правилником о мерама за превенцију и 

спречавању допинга у спорту. Управни одбор БСС може посебном одлуком одредити лице или 

комисију за спречавање допинга у БСС и предузимању неопходних активности на спречавању 

истих. 

 

Насиље у спорту и недолично понашање 

 

Члан 5. 

Под насиљем и недоличним понашањем у бициклизму на спортским такмичењима и осталим 

спортским активностима подразумева се нарочито следеће: 

 

- Физички напад на учеснике спортске приредбе 

- Физички обрачун између учесника на спортској приредби 

- Бацање на стазу или у гледалиште предмета који могу да угрозе живот, физички 

интегритет лица или имовину 

- Изазивање мржње или нетрпељивости (националне, верске, расне, полне...) која може да 

доведе до физичких сукоба учесника 

- Оштећивање спортског објекта, опреме, уређаја и инсталација на спортском објекту на 

коме се одржава спортска приредба 

- Изазивање нереда приликом доласка, односно одласка са спортског објекта или у 

спортском објекту, ремећење тока спортске приредбе или угрожавање безбедности 

учесника спортске приредбе или трећих лица 

- Неовлашћени улазак на стазу или објекте 

- Неовлашћени улазак у службене просторије и службене пролазе спортског објекта на 

коме се одржава спортска приредба 

- Уношење у спортски објекат и употреба алкохола или других опојних средстава 

- Уношење у спортски објекат односно коришћење пиротехничких средстава и других 

предмета и средстава којима може да се угрози безбедност учесника у спортској 

приредби или омета њен ток 

- И друго у складу са законом 

 

Сви прекршаји наведени у овом члану подлежу дисциплинској одговорности и надлежни органи 

на спортској приредби су дужни поднети дисциплинску пријаву против прекршиоца. 

 

Члан 6. 

Систем безбедности у БСС остварује се кроз: 

 

- Јединствено поступање у примени безбедносних мера и активности на свим такмичењима 

и активности која су под ингеренцијом БСС и њених чланова; 

- Сарадњу  БСС и њених чланица са свим субјектима система безбедности, а нарочито са 

надлежним органом унутрашњих послова (у даљем тексту: МУП) инспекцијама и другим 

органима и организцијама који су задужени за остваривање безбедносних задатака, 

- Организовано предузимање превентивних мера и активности којима се ефикасно 

спречава угрожавање живота људи и имовине, 

- Доследну примену закона и других прописа којима се уређују безбедносна питања, а 

нарочито прописа БСС којима се конкретније утврђују обавезе и начин организовања 

такмичења и осталих активности, који гарантују безбедност свим учесницима такмичења 

и гледаоцима. 

 

Члан 7. 

У циљу превентивног деловања и смањења ризика избијања насиља и недоличног понашања 

гледалаца, клубови су дужни да превентивно утичу на своје навијаче. 

 



Члан 8. 

Сва такмичења која се одржавају у оквиру БСС разврставају се на: 

 

1.Такмичења нормалног ризика 

2.Такмичења повећаног ризика  

 

За такмичења нормалног ризика сматрају се сва бициклистичка такмичења која се налазе у 

календару БСС. 

За такмичења повећаног ризика сматрају се бициклистичка такмичења  у којима постоји повећан 

степен опасности за гледаоце, такмичаре, судије и др. које су од стране надлежних државних 

органа процењене као такве. 

 

Члан 9. 

БСС, клубови, односно организатори бициклистичких такмичења, као и други субјекти у 

остваривању безбедности, предузимају мере физичко-техничког обезбеђења ради обезбеђења, 

спречавају и откривају појава и понашања која могу угрозити безбедност људи и имовине, и 

предузимају друге мере и активности којима се обезбеђује вршење послова који су предмет овог 

правилника. 

Свака јавна спортска приредба и манифестација (такмичење) мора бити пријављена надлежном 

органу унутрашњих послова у складу са законом који регулише ову материју. 

Организатори такмичења, без обзира да ли је реч о савезима, клубовима или неким другим 

организацијама, морају предузети све што је неопходно да би обезбедили ред и безбедност на 

местима где се одржава бициклистичко такмичење, пре, за време и после такмичења. 

Свака организација/клуб члан БСС као организатор такмичења, дужан је да предвиди и спроведе 

све безбедносне мере и активности за безбедно одржавање такмичења и одговоран је према БСС 

за безбедно одржавање такмичења. 

 

Лажирање спортских резултата 

 

Члан 10. 

Лажирање и намештање спортских реултата је строго забрањено и кажњава се у складу са 

законским прописима Републике Србије и прописима БСС. 

Сви бициклистички субјекти (спортисти, тренери, судије, делегати и остали спортски радници) 

су дужни пријавити све радње и активности које се косе са спортским моралом и које имају 

елементе намештања резултата на такмичењима.  

 

Члан 11. 

Под лажирањем спортских резултата се сматра: 

 

- наговарање такмичара или клуба да се не такмичи по свом најбољем знању и 

могућностима 

- пружање или обећање поклона или друге материјалне погодности такмичару или клубу 

да се такмичења изгубе тако да у том случају има корист други појединац или клуб 

  

Прихватање таквих понуда од стране такмичара или клуба квалификује се као дисциплински 

прекршај и кажњава се у складу са Дисциплинским правилником БСС. 

 

Национализам, расизам, шовинизам и сл. 

 

Члан 12. 

У свим активностима које проводе БСС и клубови чланови БСС (тренинг, такмичења, 

манифестације, приредбе, скупови и др.) најстроже је забрањена дискриминација и вређање по 

националној, расној и било којој другој основи. 

Ова забрана важи за све спортисте, тренере, судије и све остале спортске раднике, као и за 

публику која присуствује такмичењима. 

 



Члан 13. 

Организације/клубови организатори такмичења су дужни да на такмичењима спрече вређање 

учесника у спортском такмичењу на расној и националној основи.  

Организације/клубови организатори такмичења су дужни да спрече уношење било каквих 

парола и других предмета и реквизита који имају елементе национализма, расизма, шовинизма и 

сл. 

У случају непредузимања потребних радњи и активности на спречавању ових негативних појава 

организатор такмичења ће бити санкционисан у складу са законским прописима и нормативним 

актима БСС. 

 

Казнене мере за учињене прекршаје 

 

Члан 14. 

Кад су у питању казнене мере за спречавање негативних појава у бициклизму а посебно мере 

наведене у члану 2. овог Правилника примењују се Дисциплински правилник БСС, остала акта 

БСС и све казнене одредбе и мере предвиђене Законом о спречавању насиља и недоличног 

понашања на спортским приредбама. 

За посебно тешке преступе надлежни органи БСС ће поднети прекршајне или кривичне пријаве 

надлежним државним органима. 

 

Члан 15. 

Тумачење одредаба овог Правилника даје Управни одбор Бициклистичког савеза Србије, на 

основу поднетог писменог захтева. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и врши се објављивањем на интернет страници 

Бициклистичког савеза Србије. 

 

 

 

 

          Председник 

                 Бранко Бановић 

 

 

 

 


