На основу члана 102 Закона о спорту (Службени гласник РС бр.24/2011 ) и Статута
Савеза за скокове у воду Србије, Управни одбор Савеза за скокове у воду Србије на седници
одржаној 14.01.2013 године донео је

ПРАВИЛНИК О СПРЕЧАВАЊУ НЕГАТИВНИХ ПОЈАВА
Члан 1.
Правилником о спречавању негативних појава у Савезу за скокове у воду Србије (у
даљем тексту: Правилник) регулишу се питања која су везана за спречавање негативних
појава које се могу десити у окиру спровођења активности Савеза за скокове у воду Србије (у
даљем тексту – ССВС), и клубова чланова ССВС и на који начин ће радити на на њиховом
спречавању.
Члан 2.




Овим правилником се посебно регулишу следећа питања:
мере за спречавање негативних појава:
- допинг,
- насиље у спорту,
- недолично понашање,
- лажирање спортских резултата,
- национализам, расизам и шовинизам и сл.;
казнене мере за учињене прекршаје
Члан 3.

Овим Правилником утврђују се садржај и облици безбедносних мера која ће ССВС
применити да се спрече негативности, а које су наведене у члану 2. овог Правилника.
Обавеза свих субјеката (ССВС, клубови, спортисти, тренери, судије, делегати,
спортски радници и др.) који учествују у организовању и спровођењу како тренажног процеса
тако и пливачких такмичења, је да својим радом и деловањем, допринесу спречавању
настојања негативних појава.
У Правилнику се наводе организационе мере које се предузимају у циљу заштите како
спортиста, тако и свих других учесника у спортским активностима (публика, судије,
спортских радника и др.).
Члан 4.
Забрањена је употреба допинг средстава у пливању.
ССВС и сви његови чланови дужни су да поштују важећа правила о антидопингу и да
са АДАС, „WADA“ и „FINA“ (међународна пливачка федерација), сарађују на спречавању
допинга, како би се на овом плану постигли задовољавајући резултати.
Члан 5.
Спортисти и други учесници у обављању спортских активности и делатности дужни су
да дозволе и омогуће обављање допинг контроле у складу са правилима АДАС, „WADA“,
Законом о спречавању допинга у спорту, Правилницима у вези са допингом, „FINA“
Правилима и свим Правилницима ССВС.
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Спортисти који одбије, не приступи, избегне или онемогући допинг контролу, изрећи
ће се мера због повреде антидопинг правила као да је на допинг тесту био позитиван, а складу
са важећим законским нормативима.
Члан 6.
Допинг контрола спроводи се по правилима утврђеним од стране АДАС, а у
случајевима када се допинг контрола предузима на међународном такмичењу - под
ингеренцијом „FINA“.
Допинг контрола је поступак који укључује планирање распореда тестова, избор
спортиста за тестирање, прикупљање и руковање узорцима, лабораторијску анализу, вођење
резултата, претресе и жалбе.
Допинг контрола може се организовати како на такмичењима тако и изван такмичења,
најављено и ненајављено.
Члан 7.
Мере које се изричу због повреде антидопинг правила регулисана су Законом о
спречавању допинга у спорту, правилима АДАС и „WADA“, и у потпоности се примењују на
све пливачке субјекте у оквиру ССВС.
Члан 8.
Спортиста коме је од стране ССВС или АДАС, међународне организације изречена
мера забране учешћа на такмичењима не може за време трајања забране учествовати у било
ком својству, и у било ком спорту, на спортским приредбама, нити обављати функције у
организацијама у области спорта, укључујући и активности везане за рад са спортистима.
Члан 9.
Лица за која се утврди да су одговорна за допинг одговарају за штету која настане за
друга лица према општим правилима о одговорности за штету и у складу са Дисциплинским
правилником ССВС.
Члан 10.
На сва питања која нису регулисана овим Правилником, а односе се на допинг,
примењиваће се Закон о спречавању допинга у спорту РС, као и правилници АДАС,
„WADA“,, ССВС и „FINA“.
Члан 11.
Под насиљем и недоличним понашањем у пливању на спортским приредбама и
осталим спортским активностима подразумева се нарочито следеће:






физички напад на учеснике спортске приредбе;
физички обрачун између учесника на спортској приредби;
бацање на базен или у гледалиште предмета који могу да угрозе живот, физички
интегритет лица или имовину;
изазивање мржње или нетрпељивости која може да доведе до физичких сукоба
учесника;
оштећивање спортског објекта, опреме, уређаја и инсталација на спортском објекту на
коме се одржава спортска приредба;
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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 базен;
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;
Члан 12.

Систем безбедности у ССВС остварује се кроз:
јединствено поступање у примени безбедоносних мера и активности на свим
тамичењима и активности која су под ингеренцијом ССВС и њених чланова;
 сарадњу организација са свим субјектима система безбедности, а нарочито са
надлежним органом унутрашњих послова (у даљем тексту: МУП) инспекцијама и
другим органима и организацијама који су задужени за остваривање безбедоносних
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 безбедоносна питања, а
нарочито прописа ССВС којима се конкретније утврђују обавезе и начин организовања
такмичења и остали активности, који гарантују безбедност свим учесницима
такмичења и гледаоцима.


Члан 13.
У циљу превентивног деловања и смањења ризика избијања насиља и недоличног
понашања гледалаца, клубови су дужни да превентивно утичу на своје навијаче путем
едукације (састанци са навијачима, издавање билтена и др.),
Члан 14.
ССВС, клубови, односно организатори пливачких такмичења, као и други субјекти у
остваривању безбедности, предузимају посебне мере физичко-техничког обезбеђења ради
чувања и обезбеђења објеката и друге имовине, спречавања и откривања свих појава и
понашања која могу угрозити безбедност људи и имовине, и предузму друге мере и
активности којима се обезбеђује вршење послова који су предмет овог Правилника.
За спровођење мера из става 1. овог члана, могу се користити услуге посебних
организација које су регистроване за вршење послова физичко-техничке заштите.
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 унутар и око спортског објекта где се одржава такмичење, пре, за време и после
пливачког такмичења.
Клуб - домаћин као технички организатор такмичења, дужан је да предвиди и спроведе
све безбедоносне мере и активности за безбедно одржавање такмичења и једини је одговоран
према ССВС за безбедно одржавање такмичења.
Клуб – организатор такмичења је дужан да у организацију такмичења укључи све
субјекте безбедности, а нарочито органе МУП-а.
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Члан 15.
У случају нарушавања јавног реда и мира или других ексцеса на такмичењу, који се не
могу спречити или отклонити предвиђеним мерама и активностима, организатор такмичења
дужан је да самоиницијативно или на предлог Главног судије захтева да се гледаоци упозоре
путем разгласа да не врше било какве радње и поступке који угрожавају безбедност, односно
нормалан ток пливачког такмичења.
Уколико и поред упозорења гледаоци и даље наставе да угрожавају безбедност,
односно нормалан ток одигравања пливачког такмичања, Главни судија ће од организатора
такмичења захтевати да се поново упозоре гледаоци или ће у тежим случајевима привремено
прекинути пливачко такмичење и затражиће се пражњење дела гледалишта или целе сале где
се одржава такмичење, тако да се пливачко такмичење настави без присуства публике.
Службена лица у случају нарушавања јавног реда и мира настојаће да се пливачко
такмичење заврши, уколико је то могуће до краја, а органи безбедности и организатор
такмичења дужни су да им пруже сву неопходну помоћ.
Члан 16.
У смислу овог Правилника тежим случајевима угрожавања безбедности људи и
имовине, сматрају се:
 продор гледалаца у борилиште и физички напад на спортисте или службена лица,
 појединачна или масовна туча спортиста на борилишту или у осталим просторијама
спортског објекта где се одржава такмичење,
 појединачна или масовна туча између навијача клубова,
 нереди које карактерише безобзирно бацање на простор око базена или поред њега
пиротехничких и других средстава чије је уношење на спортске приредбе забрањено, а
посебно бацање средстава којима се могу угрозити животи гледалаца и имовина
(експлозивна и друга средства подобна за повреде гледалаца),
 масовно и континуирано изазивање националне, расне, верске или међустраначке
мржње која може довести до физичких сукоба на такмичењу.
Члан 17.
На организовање спортских приредби сходно се примењују и прописи о окупљању
грађана, као и све одредбе Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским
приредбама.
Члан 18.
Лажирање и намештање спортских резултата је строго забрањено и кажњава се у
складу са законским прописима Републике Србије и прописима ССВС.
Сви 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. Не пријављивање ових радњи и чињеница
надлежном органу ССВС, повлачи за собом процесуирање у дисциплинском поступку у
оквиру ССВС и тих субјеката.
Члан 19.

-

Под лажирањем спортских резултата се сматра:
наговарање такмичара да се не такмичи по свом најбољем знању и могућностима,
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пружање или обећање поклона или друге материјалне погодности такмичару или
клубу да у једном или више наступа изгуби тако да у том случају има корист други
појединац или клуб.
Прихватање такве понуде од стране такмичара или клуба квалификује се као најтежи
дисциплински прекршај и кажњава се забраном наступа или вршења функције у сладу са
Дисциплинским правилником ССВС.
-

Члан 20.
У свим активностима које проводе савези и клубови чланови ССВС (тренинг,
такмичења, манифестације, приредбе, скупови и др.) најстроже је забрањена дискриминација
и вређање по националној, расној и било којом другом основи.
Ова забрана важи за све спортисте, тренере, судије и све остале спортске раднике, као
и за публику која присуствује пливачким такмичењима.
Члан 21.
Клубови су дужни да на такмичењима спрече вређање учесника у спортском
такмичењу на расној и националној основи. Клубови организатори такмичења су дужни да
спрече уношење било каквих парола и других предмета и реквизита који имају елементе
национализма, расизма и шовинизма.
У случају не предузимања потребних радњи и активности на спречавању ових
негативних појава клуб организатор такмичења ће бити санкционисан у складу са законским
прописима и нормативним актима ССВС.
Члан 22.
Кад су у питању казнене мере за спречавање негативних појава у пливању као што су:
допинг, насиље у спорту, недолично понашање, лажирање спортских резултата,
национализам, расизам и шовинизам и слично примењује се Дисциплински правилник ССВС
са којим се санкционишу сви прекршаји који су наведени у овом Правилнику.
Члан 23.
Висина изречене казне за преступе из овог Правилника зависи да ли се прекршај
третира као:
-

лакши дисциплински прекршај,
тежи дисциплински прекршај или
најтежи дисциплински прекршај.

За најтеже дисциплинске прекршаје предвиђене су и највеће казне које су предвиђене
у Дисциплинском правилнику ССВС.
За посебно тешке и бруталне преступе надлежни органи ССВС ће поднети и кривичне
пријаве надлежним државним органима.
Члан 24.
На све прекршаје на пливачким такмичењима примењују се, осим Дисциплинског
правилника ССВС и све казнене одредбе и мере предвиђене у Закону о спречавању насиља и
недоличног понашања на спортским приредбама.
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Члан 25.
Измене и допуне Правилника доноси Управни одбор ССВС.
Члан 26.
Једини орган меродаван за тумачење овог Правилника је Управни одбор ССВС.
Члан 27.
Правилник се објављује на огласној табли ССВС и званичној интерент презентацији
ССВС и ступа на снагу осам (8) дана од од дана објављивања.
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