На основу Закон о спречавању насиља и недоличног понасања на спортским приредбама
("Сл. гласник РС", бр. 67/2003, 101/2005 - др. закон, 90/2007, 72/2009 - др. закон, 111/2009
и 104/2013 - др. закон) и на основу члана 60. Статута Стрељачког савеза за летеће мете
Србије, Председништво Стрељачког савеза за летеће мете Србије ( у даљем тексту: Савез),
на седници одржаној 30.08.2014.године усвојило је

ПРАВИЛНИК О СПРЕЧАВАЊУ НАСИЉА НА СПОРТСКИМ ПРИРЕДБАМА
ПРЕДМЕТ И ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Правилник о спречавању насиља на спортским приредбама (у даљем тексту Правилник),
дефинише сва питања која су везана за спречавање насиља и негативних појава на
спортским теренима, приликом одржавања спортских приредби.
Правилник дефинише основне појмове, утврђује мере којима треба превентивно да се
делује да не би дошло до насиља и негативних појава на спортским приредбама, као и
обавезе организатора и овлашћења надлежних органа у спровођењу тих мера.
Члан 2.
На организовање спортских приредби супсидијарно се примењују прописи о окупљању
грађана.
Члан 3.
Забрањена је продаја или конзумирање алкохолних пића на спортској приредби у
спортском објекту и на удаљености до једног километра од њега у Београду, Крагујевцу,
Нишу и Новом Саду, а у осталим местима до 300 метара .
Члан 4.
Спортска организација-организатор такмичења у складу са чланом 112. став 4. Закона о
спорту ("Сл.гласник РС", бр. 24/11), дужна је да има запослено или ангажовано лице са
одговарајућим спортским звањем које координира обављање послова који се односе на
безбедност учесника спортских такмичења чији је организатор, као и лице са звањем
спортског менаџера за оперативне, односно извршне послове.
Члан 5.
Надзор над спровођењем мера за спречавању насиља и недоличног понашања на
спортским приредбама врши министарство надлежно за унутрашпње послове ( у даљем
тексту МУП).
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ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
Члан 6.
Основни појмови имају следеће значење:
•

Спортске приредбе представљају спортска такмичења и спортске манифестације.

•

Спортске приредбе нормалног ризика су сва национална такмичења у организацији
Савеза;

•

Спортске приредбе увећанг ризика су сва такмичења међународног карактера, као и
она национална такмичења које Савез посебном одлуком означи као таквим, на
основу своје сопствене процене, предлога спортске организације или препоруке
МУП-а.

•

Организатор спортске приредбе, јесте Савез, члан Савеза који организује спортску
приредбу, као и друго правно или физицко лице које се стално или повремено бави
организацијом спортских приредби, односно које је преузело у договору са Савезом
организовање одређене спортске приредбе, или врсење одредјених послова у
организовању спортске приредбе.

•

Време одржавања спортске приредбе, је временски интервал од два часа пре
почетка спортске приредбе до два часа након њеног завршетка, односно када су
питању спортске приредбе повечаног ризика, четири часа .

•

Уцесници спортске приредбе су сва лица присутна на спортској приредби.

•

Спортски објекат је објекат намењен за одржавање спортских приредби, простор за
гледалиште и пратећи простор (санитарни, гардеробни, спремишни и др.).

•

Спортски терен је простор на коме се обавља спортска активност као и простор до
гледалишта.

•

Гледалисте је уређен простор на спортском објекту намењен за смесшај гледалаца.

•

Под насиљем и недоличним понашањем на спортским приредбама, сматра се:
•
•
•
•

физички напад на учеснике и између учесника на спортској приредби;
бацање предмета на спортски терен или у гледалиште;
покушај уношења и уношење у спортски објекат, поседовање или употреба
алкохола или других опојних средстава;
покушај уношења и уношење у спортски објекат или коришћење пиротехничких
средстава и других предмета и средстава којима може да се угрози безбедност
учесника у спортској приредби или омета њен ток;
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•
•
•

•
•
•

оштећивање спортског објекта, опреме, уређаја и инсталација на спортском
објекту на коме се одржава спортска приредба;
изазивање сукоба, мржње и нетрепељивости, уношење у спортски објекат
обележја којима се вређају национална, расна, верска или друга осећања;
изазивање нереда или уништавање имовине приликом доласка, односно одласка
са спортске приредбе или у спортском објекту, ремећење тока спортске
приредбе, угрожавање безбедности учесника спортске приредбе или трећих
лица;
неовлашћени улазак на спортски терен, односно у службене просторије и
службене пролазе спортског објекта или у део гледалишта спортског објекта
који је намењен противничким навијачима;
паљење навијачких реквизита или других предмета;
ношење навијачких шалова, капа или других предмета у намери да се скрива
идентитет лица.
СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ
Члан 7.

Приликом организације спортских приредби, организатор је дужан да изабере објекат који
испуњава услове безбедности:
•
•
•
•
•

одговарајуће ограде за спречавање уласка гледалаца на спортски терен;
одговарајући број јасно и видљиво обележених улаза и излаза према свим деловима
гледалишта;
просторију за пружање хитне медицинске помоћи; одговарајући број мушких и
женских мокрих чворова у свим деловима гледалишта;
систем јавног разгласа;
одговарајуће осветљење уколико се спортска приредба одржава у вечерњим
часовима, као и обезбеђено непрекидно напајање електричном енергијом.
МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАСИЉА НА СПОРТСКИМ ПРИРЕДБАМА
Члан 8.

Мере које се предузимају за спречавање насиља и недоличног понашања на спортским
приредбама се деле у три групе:
1) превентивне мере
2) мере на спортским приредбама нормалног ризика
3) мере мере на спортским приредбама повећаног ризика
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ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ
Члан 9.
Превентивне мере су врло важне, јер оне служе да спрече настанак насиља и недоличног
понашања на спортским пруредбама, па су зато све спортске организације дужне да:
•
•
•
•
•
•

разним активностима иницирају позитивно понашање и деловање играча и
службених лица пре, за време и након одржавања спортске приредбе;
одреде спортским правилима из своје надлежности које се спортске приредбе
сматрају високо ризичним и које мере су организатори спортских приредби и други
учесници дужни да предузму;
успоставе комуникацију са својим навијачима и подстичу организовање и добро
понашање својих навијача;
одржавају састанке, издају билтене и на разне друге начине информишу своје
навијаче о понашању и фер плеју;
приликом путовања на гостовања и организованог одласка својих навијача
потребно је да координирају активности са клубовима својих навијача и прате
њихово понашање;
предузму друге мере и активности, у складу са законом, прописима донетим на
основу закона и спортским правилима;

МЕРЕ НА СПОРТСКИМ ПРИРЕДБАМА НОРМАЛНОГ РИЗИКА
Члан 10.
Организатор спортске приредбе је дужан да поднесе Пријаву за одржавање спортске
приредбе МУП-у, организационој јединици на подручју одржавања спортске приредбе,
најкасније 48 сати пре времена за које је спортска приредба заказана, тј. најкасније пет
дана пре времена одржавања, уколико се спортска приредба одржава на простору на коме
се одвија јавни саобраћај.
Пријава се подноси лично или препорученом пошиљком и мора бити потписана.
Рок за пријаву поднету препорученом пошиљком, тече од дана приспећа пошиљке.
Члан 11.
Организатор је дужан да оствари сталну и успешну сарадњу са МУП-ом, ради спровођења
мера и налога који се односе на одржавање јавног реда и мира.
Члан 12.
Организатор је дужан да за време спортске приредбе ако процени да је потребно да поред
редовних обавештења МУП-у и Медицинској служби, обезбеди и присуство других
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надлежних органа и организација, јавних служби и јавних предузећа (ватрогасне јединице,
инспекцијске и комуналне службе и др.).
Члан 13.
Ради обављања послова физичког обезбеђења и одржавања реда на спортској приредби,
Организатор спортске приредбе дужан је да обезбеди одговарајућу редарску службу или да
ангажује правно лице овлашћено за ту врсту послова.
Члан 14.
Ради одржавања реда на спортској приредби, редарска служба је дужна да:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

контролише и онемогући уношење или продају алкохолних пића у спортском
објекту;
контролише и онемогући уношење у спортски објекат предмета: пиротехничка
средства, мотке, флаше и сл., који се могу употребити у насилничким поступањима
односно којима се може ометати ток спортске приредбе: огледала, ласерски
показивачи, звучни уређаји веће снаге, транспаренти или обележја којима се
подстиче расна, верска, национална или друга нетрпељивост и мржња, односно чији
је садржај увредљив или непристојан;
контролише и онемогући уношење у спортски објекат и истицање навијачких
симбола који су већих димензија и могу ометати рад службених лица, осим застава,
шалова, капа и дресова са обележјима клуба;
онемогући приступ објекту на коме се одржава спортска приредба лицима која су
под утицајем алкохола или других опојних средстава, или се из њиховог понашања
може закључити да су склони насилном или недоличном понашању;
одвоји гостујуће навијаче од домаћих на посебном делу гледалишта и обезбеди
посебне улазе и излазе;
контролише улазнице са нумерисаним местима тако да гледалац седи на тачно
одређеном месту;
спречи улазак гледалаца на спортски терен;
спречи прелазак гледалаца из једног дела гледалишта намењен навијачима једног
клуба у други;
упозори, односно удаљи гледаоца који својим понашањем може изазвати насиље на
спортској приредби, угрозити безбедност учесника спортске приредбе или ометати
њен ток;
не дозволи приступ спортском објекту, лицу коме је изречена мера безбедности,
односно заштитна мера забране присуствовања одређеним спортским приредбама.

Гледалац, односно група гледалаца је дужна да поступа по налозима редарске службе.

5

МЕРЕ НА СПОРТСКИМ ПРИРЕДБАМА ПОВЕЋАНОГ РИЗИКА
Члан 15.
На спортским приредбама повећаног ризика организатор је дужан да одреди одговорно
лице задужено за спровођење мера прописаних Законом и које ће остварити сарадњу са
МУП-ом.
Члан 16.
Организатор је дужан да пре почетка, за време трајања и по завршетку спортске приредбе
повећаног ризика обезбеди мере:
•

осигура контролу збивања на трибинама путем улазница:
-

•

обезбеди начин утицаја на гледаоце путем:
-

•

одвајање група гостујућих навијача продајом улазница на одвојеним и
посебним продајним местима,
продају само нумерисаних улазница за седење,
обезбеди конролу седења у складу са нумерацијм на улазницама,
број нумерисаних улазница не може бити већи од капацитета спортског
објекта,
оствари сарадњу са спортским организацијама - клубовима који учествују у
спортској приредби у погледу продаје улазница за њихове навијаче;

апела и обраћања навијачима од стране ауторитета, руководства , тренера и
врхунских спортиста, чланова спортских организација који учествују на
спортској приредби;
остваривања сарадње са медијима и преко њих и на други начин остварити
позитиван утицај на коректно понашање гледалаца.

одреди посебне улазе, излазе и део гледалишта за групе гостујућих навијача,
уколико се очекује њихов организовани долазак или долазак у већем броју;
. Члан 17.

Организатор је дужан да приликом организације спортске приредбе повећаног ризика
обезбеди:
•

висок ниво сарадње са учесницима спортске приредбе и њиховим навијачима и
обезбеди вођење евиденције о идентитету лица којима се улазнице продају, односно
уступају преко клубова навијача, као и да те евиденције достави МУП-у.

•

да се улазнице продају искључиво лицима која поседују идентификациони
документ (лична карта, путна исправа и др.).
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•

да се једном лицу не може продати више од седам улазница.

•

Контролу и онемогући улазак на спортску приредбу лицима која не поседују
идентификациони документ, односно лицима млађим од 16 година која нису у
пратњи родитеља или старатеља.

•

Контролу и забрани препродају улазница.

•

Да се на дан одржавања спортске приредбе улазнице продају само у спортском
објекту у коме се спортска приредба одржава или у његовој непосредној близини.
Члан 18.

Одржавање спортске приредбе повећаног ризика, захтева и одређене стандарде за
спортски објекат, који поред испуњавања услова из члана 7. Овог Правилника мора да
испуни и следеће услове и да поседује:
•

одговарајуће ограде испред спортског објекта за усмеравање и раздвајање
противничких група навијача;

•

одговарајуће ограде за раздвајање противничких група навијача;

•

одговарајућа нумерисана седишта која се не могу одвалити само коришћењем
физичке снаге;

•

одговарајући простор за дежурног судију, јавног тужиоца и овлашћено лице
МУПА-а, надлежно за одржавање јавног реда и мира на спортској приредби, са
којег имају јасан преглед спортског терена и гледалишта и приступ техничкој
опреми за снимање гледалаца;

•

техничку опрему за праћење и снимање уласка и понашања гледалаца на спортском
објекту;

•

одговарајућу просторију за безбедно задржавање учесника спортске приредбе који
се противправно понаша, као и лица којем је изречена мера безбедности, односно
заштитна мера забране присуствовања одређеним спортским приредбама, а
затечено је на спортском објекту;

•

простор за безбедан смештај превозних средстава гостујућих екипа;
Члан 19.

Ближе услове о испуњености услова спортског објекта и њихову испуњеност утврђује
Савез, уз претходно прибављено мишљење министарства надлежног за послове спорта и
сагласност МУП-а.
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Члан 20.
Гостујући спортски клуб који учествује на спортској приредби повећаног ризика обавезан
је да:
•

најкасније три дана пре организованог поласка навијача на спортску приредбу
обавести организатора спортске приредбе о свим елементима битним за пријем
клуба и његових навијача (дан и време поласка, процена броја навијача који долазе,
начин превоза, место боравка или окупљања, имена вођа навијача и сл.);

•

оствари сарадњу са клубом својих навијача и учествује у организацији њиховог
доласка и одласка са спортске приредбе;

•

обезбеди расподелу карата за своје навијаче које је добио од организатора спортске
приредбе;

•

предузме друге потребне мере да клуб и његови навијачи не буду узрок насиља и
нереда на спортској приредби.

МЕРЕ КОЈЕ ПРЕДУЗИМА МУП КОД СПОРТСКИХ ПРИРЕДБИ ПОЈАЧАНОГ
РИЗИКА
Члан 21.
МУП као државни орган који врши надзор, приликом одржавања спортских приредаба
повећаног ризика може да наложи предузимање свих потребних мера за спречавање
насиља и недоличног понашања гледалаца, а нарочито да:
•

наложи групама навијача кретање одређеним правцем приликом доласка, односно
одласка из спортског објекта;

•

наложи организатору спортске приредбе отклањање уочених недостатака спортског
објекта или пропуста у организацији посебно ако се ради о уоченим недостацима у
току спортске приредбе, а који у значајној мери могу угрозити безбедност учесника
спортске приредбе;

•

спречи долазак у место одигравања спортске приредбе или забрани улазак на
спортску приредбу, односно удаљи са спортског објекта лице из чијег се понашања
може закључити да је склоно насилничком и недоличном понашању.
Члан 22.

МУП најмање 24 часа пре почетка спортске приредбу повећаног ризика врши преглед
спортског објекта на коме ће се спортска приредба одржати и остварује увид у
организационе припреме.
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Ако организатор спортске приредбе не поступи по налозима МУПА-а, а због уочених
недостатака у значајној мери може бити угрожена безбедност учесника спортске приредбе,
МУП може забранити одржавање спортске приредбе.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласно табли у седишту
Савеза.

Председник
________________
Предраг Шотра
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