На основу члана 38. Статута Клизачког савеза Србије, Управни одбор Клизачког савеза Србије,
на седници одржаној 12.02.2013.године, донео је

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И СИГУРНОСТИ НА
КЛИЗАЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се садржај и облици безбедности свих субјеката који учествују у
организовању и спровођењу клизачких такмичења на начин којим се гарантује потпуна
безбедност и сигурност свих учесника на овим такмичењима.
Правилник наводи организационе мере које имају за циљ да осигурају безбедност и сигурност
на клизалишту и око њега, пре, током и после сваког такмичења.

Члан 2.
На клизалишта гледаоци могу уносити само обележја којима се не вређају национална, расна,
верска или било која друга осећања, односно којима се не изазива мржња, раздор и
нетрпељивост гледалаца - публике.
На клизалишту и у непосредној близини клизалишта забрањене су све политичке
манифестације.
Строго се забрањује промоција или оглашавање, на било који начин, било каквих политичких
порука и све друге политичке активности на клизалишту или у непосредној близини
клизалишта, пре, за време и после такмичења.

МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАСИЉА И НЕДОЛИЧНОГ ПОНАШАЊА НА
КЛИЗАЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА
Члан 3.
Безбедност у клизачкој организацији остварује се кроз:
•

•

•
•

јединствено поступање у примени безбедоносних мера и активности на подручју
клизачког савеза Србије, у свим степенима такмичења и у складу са одговарајућим
прописима,
сарадњу клизачке организације 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 клизачке организације којима се конкретније утврђују обавезе и
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начин организовања такмичења, који гарантују безбедност свим учесницима
такмичења и гледаоцима који присуствују такмичењима.

Члан 4.
У циљу превентивног деловања и смањења ризика избијања насиља и недоличног понашања
гледалаца, клубови су дужни да:
•
•
•

подстичу организовање и спортско понашање клубова својих навијача,
остварују одговарајуће информисање својих навијача (састанци са навијачима,
издавање билтена и др.),
предузму друге мере и активности у складу са законом, прописима донетим на основу
закона и прописима КС Србије.

Члан 5.
Под насиљем и недоличним понашањем на спортским приредбама, у смислу овог
Правилника, сматра се нарочито:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

физички напад на учеснике клизачког такмичења,
физички обрачун између учесника на клизачком такмичењу,
бацање на лед или у гледалиште предмета који могу да угрозе живот, физички
интегритет или имовину,
изазивање мржње или нетрпељивости која може да доведе до физичких сукоба
учесника,
оштећење опреме, уређаја и инсталација на клизалишту на коме се организује клизачко
такмичење,
изазивање нереда приликом доласка, односно одласка са клизалишта или на
клизалишту, ремећење тока такмичења или угрожавање безбедности учесника
такмичења или трећих лица,
неовлашћени улазак на лед,
неовлашћени улазак у службене просторије и службене пролазе стадиона на коме се
одиграва клизачко такмичење,
уношење на клизалиште и употреба алкохола или других опојних средстава,
уношење на клизалиште, односно коришћење пиротехничких средстава и других
предмета и средстава којима може да се угрози безбедност учесника такмичења или
омета његов ток.

ДУЖНОСТИ КЛУБА - ДОМАЋИНА И ДРУГИХ СУБЈЕКАТА ЗА БЕЗБЕДНО
ОДРЖАВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА
Члан 6.
Клизачки савези, клубови 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 предузему друге мере и активности којима се обезбеђује вршење послова који су
предмет овог Правилника.
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За спровођење мера из става 1. овог члана, могу се користити услуге посебних организација
које су регистроване за вршење послова физичко-техничке заштите.

Члан 7.
Свако такмичење мора бити пријављено надлежном органу клизалишта који ће обавестити
надлежни орган 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 клизалишта, пре, за време и после такмичења.
Клуб - домаћин као организатор такмичења, дужан је да предвиди и спроведе све
безбедоносне мере и активности за безбедно одржавање такмичења и једини је према
организатору такмичења одговоран за безбедно одржавање такмичења.

Члан 8.
План превентивног деловања клуба - домаћина поред осталог, обавезно садржи:
•

•
•

начин сарадње и координације са органима јавног реда и мира, инспекцијским
службама и другим учесницима у организацији такмичења, а посебно начин
одржавања везе са МУП пре, за време и после утакмице,
сталну комуникацију са гледаоцима и службеним лицима ради давања потребних
обавештења и упозорења,
контролу присуства у ограђени део стадиона само службених лица и њихов прописани
размештај,

ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ НАРУШАВАЊА ЈАВНОГ РЕДА И МИРА НА
УТАКМИЦАМА
Члан 9.
У случају нарушавања јавног реда и мира или других ексцеса на такмичењу, који се не могу
спречити или отклонити предвиђеним мерама и активностима, делегат такмичења дужан је да
самоиницијативно или на предлог врховног судије захтева да се гледаоци упозоре путем
разгласа да не врше било какве радње и поступке који угрожавају безбедност, односно
нормалан ток одигравања такмичења.
Уколико и поред упозорења гледаоци и даље наставе да угрожавају безбедност, односно
нормалан ток одигравања такмичења, врховни судија ће од делегата захтевати да се поново
упозоре гледаоци или ће у тежим случајевима привремено прекинути такмичење, а од
делегата затражити пражњење дела гледалишта или целог клизалишта, тако да се такмичење
настави без присуства публике.
Службена лица у случају нарушавања јавног реда и мира настојаће да се такмичење одржи,
уколико је то могуће до краја, а органи безбедности и организатор утакмице дужни су да им
пруже сву неопходну помоћ.
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Члан 10.
У смислу овог Правилника тежим случајевима угрожавања безбедности људи и имовине,
сматрају се:
•
•
•
•

•

продор гледалаца на лед и физички напад на клизаче или службена лица,
туча такмичара,
туча између навијача такмичара који се такмиче,
нереди које карактерише безобзирно бацање на лед пиротехничких или било којих
других средстава чије је уношење на клизалиште забрањено, а посебно бацање
средстава којима се могу угрозити безбедност клизача, 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 утакмици.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет страни Клизачког
савеза Србије.

У Београду, 12.3.2014.

ПРЕДСЕДНИК КСС
Војислава Васовић

страна| 4

