
1 
 

 

На основу члана 100. ст. 2. тач. 2) и 3) Закона о спорту и чл. 35. st. 5. Статута Српске скејтборд-

ролер федерације,на седници Скупштине одржане дана 29.5.2020. године донет је 

 

  

 

ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊУ 

СРПСКЕ СКЕЈТБОРД-РОЛЕР ФЕДЕРАЦИЈЕ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником се уређују општа правила за организовање спортских такмичења у 

ингеренцији Српске скејтборд-ролер федерације, услови и критеријуми за учешће на спортским 

такмичењима и поступак утв4рђивања њихове испуњености, услови за организовање и учешће клубова 

и екипа у међународним такмичењима; мере за спречавање негативних појава на такмичењима; 

надлежности службених лица на такмичењима; кандидовање организација за организовање великих 

међународних такмичења; друга питања утврђења спортским правилима World Skate за организацију и 

вођење кошаркашких такмичења. 

Управни одбор Фењдерације може донети посебне такмичарске правилнике за скејтборд и ролер 

спорт. 

 

 

I. СИСТЕМ, ПРАВИЛА И КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА 

 

Члан 2. 

Српска скејтборд-ролер федерација (у даљем тексту: Федерација) је надлежна за целокупан 

систем свих такмичења  у Републици Србији, у мушким и женским и свим старосним категоријама 

(такмичења у ингеренцији Федерације), у спортским дисциплинама у скејтборд и ролер спорту из чл. 49. 

Статута Српске скејтборд- ролер федерације. 

 

Члан 3. 

Национална државна првенства у појединим спортским дисциплинама могу се организовати: 

- као појединачно такмичење (1 трка и др.) за дисциплине у којима нема довољан број 

регистрованих спортиста за организовање другог вида такмичења; 

- као куп или лига систем такмичења  за дисциплине у којима постоји довољан број клубова и 

спортиста за организовање најмање три такмичења (нпр. четврт финале, полуфинале и 

финале). 

 

Члан 4. 

 Федерација организује и води сва национална такмичења, за све категорије, у скејтборд и ролер 

спорту, и стара се о њиховој регуларности, у складу са Статутом Федерације, овим Правилником и 

пропозицијама такмичења. 

Уколико неко радно тело или службено лице не обављају своје дужности у вези организације и 

вођења одређеног такмичења у складу са овим Правилником, Управни одбор Федерације може послове 

у вези организације и вођења одређеног такмичења привремено пренети у делокруг Директора 

одговарајуће дисциплине или Генералног секретара Федерације. 

 

Члан 5. 

Сва такмичења у надлежности Федерације имају статус аматерских спортских такмичења. 
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Управни одбор Федерације може донети одлука да одређено такмичење добије статус 

професионалног спортског такмичења.  

У аматерском такмичењу може наступити највише 20% професионалних спортиста. 

У професионалном спортском такмичењу мора наступити најмање 75% професионалних 

спортиста, осим ако је правилима World Skate друкчије одређено. 

 

Члан 6. 

У оквиру сваког спорта и у оквиру сваке спортске дисциплине у ингеренцији Федерације 

организује се национално државно првенство. 

Клубови који за то испуњавају услове обавезно учествују у националним државним првенствима, 

у складу са пропозицијама такмичења. 

Директор дисциплине утврђује предлог Пропозиција такмичења, укључујући и утврђивање 

услова за издавање лиценци играчима за такмичење, календара такмичења, који упућују Управном 

одбору Федерације на усвајање. 

Управни одбор усваја акта из става 3. овог члана најкасније 40 дана пре почетка такмичења. 

 

Члан 7. 

Такмичења млађих категорија Федерације одржавају се  у категоријама и годиштима одређеним 

одлуком Управног одбора Федерације. 

Пропозицијама такмичења млађих категорија ближе се дефинишу сва питања у вези организације 

и вођења такмичења, у зависности од броја пријављених спортиста, односно екипа (одређивање 

организатора, услови организације, систем такмичења, проходност на завршна такмичења, жреб, 

календар такмичења, термини појединачних такмичења, трошкови такмичења и друге финансијске 

одредби и др.).   

 

Члан 8. 

Управни одбор Федерације је надлежан за одлучивање о организацији и руковођењу 

такмичењима, саставу и начину избора органа који води такмичење, правима, обавезама и одговорности 

учесника у такмичењу, правима и дужностима службених лица на такмичењу, и другим питањима у 

вези са такмичењима, ако овим Правилником није другачије утврђено. 

Одлуке из става 1. овог члана се доносе у складу са законом, Статутом Федерације, овим 

Правилником, пропозицијама такмичења, World Skate правилима и другим општим актима Федерације 

Управни одбор Федерације одређује календар такмичења свих категорија на нивоу првенства 

Републике Србије (национална такмичења), у свим системима систему такмичења. 

 

Члан 9. 

Управни одбор Федерације води међународну политику Федерације и врши надзор и остварују 

овлашћења у погледу организовања међународних такмичења на територији Републике Србије, давања 

сагласности за учешће домаћих клубова, екипа и спортиста у међународним такмичењима,  у складу са 

законом, правилима World Skate и општим актима Федерације. 

Скупштина Федерације одлучује о кандидатурама за организацију и одржавање светских, 

европских и других великих међународних кошаркашких такмичења у Републици Србији од стране 

Федерације.   

Управни одбор Федерације даје мишљење у вези организације великих међународних такмичења 

у Републици Србији у складу са Законом о спорту, којима организатор није Федерација, с тим да 

мишљење може бити позитивно уколико је организације таквог такмичења од посебног значаја за развој 

спорта  у Републици Србији и у складу са програмом Федерације за развој скејтборд и ролер спорта у 

Републици Србији.  
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Члан 10. 

Начин организовања, руковођења и спровођења одређених такмичења, органи, тела и службена 

лица надлежна за организацију и руковођење такмичењима, права, обавезе и одговорности учесника у 

такмичењу, укључујући и право наступа спортиста, права и дужности службених лица на такмичењу, и 

друга питања која се односе на одређена такмичења, ближе се уређују пропозицијама такмичења и 

одлукама Управног одбора Федерације, у складу са Статутом Федерације, World Skate правилима и 

овим Правилником. 

Пропозиције (правила) такмичења утврђује Управни одбор Федерације, за сваку од спортских 

дисциплина из чл. 49. Статута Федерације, у складу са овим Правилником и World Skate првилима. 

Пропозицијама такмичења или одлукама Управног одбора Федерације уређују се питања везана 

за експлоатацију комерцијалних и медијских  права и права интелектуалне својине везаних за 

такмичење у ингеренцији Федерације. 

 

Члан 11. 

У остваривању својих циљева везаних за вођење такмичења, Федерација може одлуком 

Управног одбора Федерације поверити вођење или одузети право вођења одређених такмичења, 

удружењу (савезу) или организацији коју су основале спортске организације које учествују у 

такмичењу или коју је основала сама Федерација. 

Уколико је Управни одбор Федерације донео одлуку из става 1. овог члана, одлуком утврђује и 

начин остваривања  надзор над спровођењем мера утврђених законом и општим актима Федерације од 

стране организације којој је поверено спровођење такмичења.  

Федерација и удружење, односно организација из става 1. овог члана регулишу међусобне 

односе Споразумом или Уговором, који у има Федерације потписује заступник Федерације по одобрењу 

Управног одбора Федерације. 

Споразумом, односно уговором из става 3. овог члана обавезно се утврђује рок трајања 

поверених овлашћења, услове поверавања и разлоге за одузимање пренетих овлашћења. 

 

Члан 12. 

У такмичењима у ингеренцији Федерације могу да учествују само спортске организације и 

спортисти који су чланови Федерације, а током учешћа у такмичењу обавезне су да испуњавају све 

обавезе утврђене законом, спортским правилима Федерације и World Skate и  одлукама органа 

Федерције и World Skate. 

Спортске организације учесници у такмичењима у ингеренцији Федерације не смеју бити у 

сукобу интереса, у складу са Законом о спорту (чл. 33. ст. 2. и 3. и чл. 92. ст. 11-14) и овим 

Правилником. 

Спортска организација може учествовати у такмичењу у ингеренцији Федерације уколико је 

уплатила чланарину и измирила све финансијске обавезе према Федерацији. 

Спортска организација која учествује у такмичењу и ингеренцији Федерације обавезна је да о 

свакој промени податка који се води у надлежном државном регистру у који је уписана обавести 

Федерацију, у року од 7 (седам) дана од дана уписа у регистар. 

 

Члан 13. 

Измене система такмичења примењују се најраније по истеку једне такмичарске сезоне од 

утврђивања тих измена. 

Под променом система такмичења не подразумева се увођење одређених промена у важећи 

систем такмичења, којима се он само прецизира или разрађује. 

Календар свих такмичења доноси Управни одбор Федерације, најкасније 40 дана пре почетка 
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такмичења, на предлог Директора дисциплине. 

Пропозиције такмичења доносе се најкасније 40 дана пре почетка такмичења и не могу се мењати 

у току такмичарске сезоне на коју се односе. 

 

Члан 14. 

Пласман клубова и спортиста у такмичењу одређује се према пропозицијама такмичења. 

 

Члан 15. 

Клуб може у одређеној такмичарској сезони да свом регистрованом називу дода назив спонзора и 

да се под тим називом такмичи у такмичењима у ингеренцији Федерацији. 

 

Члан 16. 

Почетак такмичарске сезоне у оквиру одређене спортске дисциплине утврђује се пропозицијама 

такмичења и одлукама Управног одбора Федерације. 

 

II. ПРАВО  УЧЕШЋА У ТАКМИЧЕЊУ 

 

 

Члан 17. 

У такмичењима у ингеренцији Федерације у одређеној такмичарској сезони могу да учествују 

само спортске организације  којима је у складу са овим Правилником одобрена пријава за учешће у 

такмичењу. 

Спортисти, тренери, судије, делегати, односно друга стручна и службена лица могу да учествују 

у такмичењима у ингеренцији Федерације ако испуњавају услови утврђене законом, овим правилником, 

Регистрационим правилником и пропозицијама такмичења, и током учешће морају поштовати обавезе 

утврђене законом, општим актима Федерације и одлукама органа Федерације. 

Право наступа спортиста, клубова и спортских стручњака на такмичењима у ингеренцији 

Федерације одређује се у складу са законом, Регистрационим правилником, пропозицијама 

одговарајућег такмичења и другим општим актима Федерације. 

Када је клубу прихваћена пријава за учешће у такмичењима сениорске екипе, сматра се да је клуб 

добио одобрење, односно дозволу за учешће свих селекција млађих категорија у такмичењима у 

ингеренцији Федерације. 

 

Члан 18. 

Сваки клуб и спортиста је дужан да поштује принципе фер плеја. 

Пропозицијама такмичења одређених спортских дисциплина може бити допуштено учешће у 

такмичењу појединаца и спортистима који нису чланови клубова учлањених у Федерацију,  с тим да се 

њихов спортски резултат не рачуна (бодује)  за стицање наслова државног (националног) првака. 

Пропозицијама такмичења у одређеним спортским дисциплинама може бити предвиђено право 

спортиста који имају право наступа на такмичењима у складу са Регистрационим правилником 

Федерације и да се директно (лично) пријаве за учешће у такмичењу. 

Пропозицијама такмичења утврђује се садржај и начин подношења пријаве за учешће у 

такмичењу од стране спортиста појединаца. 

 

Члан 19. 

Клубови писмено пријављују учешће у такмичењима у надлежности Федерације. 

Клуб уз пријаву подноси доказе о испуњености услова за учешће у такмичењу, утврђених 

законом, овим Правилником и пропозицијама такмичења. 
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О поднетим пријавама за учешће у такмичењу првостепено одлучује Директор дисциплине. 

Директор дисциплине доноси одлуку о одобравању пријаве клуба, односно одобравању учешћа у 

такмичењу уколико је пријава поднета до прописаног рока и ако су испуњени услови утврђени овим 

Правилником за учешће у такмичењу. 

Рокови за подношење пријаве за одобрење учешћа у такмичењу ближе се регулишу 

пропозицијама такмичења, с тим да Директор дисциплине о пријави одлучује најкасније 30 дана пре 

почетка такмичења.  

Уколико клуб достави непотпуну пријаву или у тренутку подношења пријаве није плаћена 

прописана чланарина Федерацији, а недостаци не буду отклоњени ни у накнадном року који остави 

Директор дисциплине, сматра се да је пријава повучена. 

На одлуке Директора дисциплине може се уложити жалба Управном одбору Федерације, у року 

од 3 дана од дана пријема одлуке. 

Жалба из става 7. овог члана  не одлаже извршење одлуке на коју је поднета жалба. 

 

Члан 20. 

Клуб може да учествује у такмичењима у ингеренцији Федерације уколико у складу са законом, 

овим Правилником и пропозицијама такмичења: 

1) има учлањене или уговором ангажоване спортисте (играче); 

2) има ангажоване спортске стручњаке у зависности од врсте делатности; 

3) им обезбеђен одговарајући простор, односно спортске објекте и спортску опрему; 

4) има одговарајућу унутрашњу организацију и финансијска средства; 

5) има осигурану безбедност спортиста и других учесника при обављању спортских активности и 

делатности; 

6) није у сукобу интереса са другим клубовима учесницима такмичења; 

7) нема дуговања према Федерацији; 

8) испуњава друге  услове утврђене пропозицијама такмичења. 

Клуб који је регистрован као спортско привредно друштво може учествовати у такмичењима у 

ингеренцији Федерације ако испуњава услове из става 1. овог члана и ако се спортским активностима и 

делатностима бави као својом претежном делатношћу. 

Сматра се да су услови из ст. 1. тач. 1)-5) и ст.  2. овог члана испуњени уколико је надлежни 

спортски инспектор решењем утврдио да клуб испуњава услове за обављање спортских активности и 

делатности, у складу са Законом о спорту. 

Услови из ст. 1. тач. 1)-5) овог члана су утврђени Правилником о ближим условима за обављање 

спортских активности и спортских делатности из чл. 35. Закона о спорту 

На услове за учешће клубова у такмичењима млађих категорија сходно се примењују услови из 

става 1. овог члана, ако овим Правилником није другачије утврђено. 

 

Члан 21. 

Клуб испуњава услове у погледу спречавања сукоба интереса у такмичењу уколико не постоји 

било која ситуацији у којој се би се догоди да је исто одговорно  лице клуба у позицији да утиче на 

управу, администрацију и/или спортски учинак више од једног клуба који учествује у истом такмичењу 

Федерације. 

 

Члан 22. 

Поступак одобрења пријаве за учешће у такмичењу спроводе Директор дисциплине као 

првостепени орган и Управни одбор Федерације као жалбени орган. 

Директор дисциплине као првостепени орган одлучује да ли пријава за учешће у такмичењу 

треба да се одобри клубу подносиоцу захтева или да ли ће захтев бити одбијен. 
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Директор дисциплине одлучује на основу података из поднете пријаве и достављене 

документације.  

Управни одбор је другостепени орган који одлучује по писмено поднетим жалбама на одлуке 

Директора дисциплине, да ли ће се пријава за учешће у такмичењу одобрити или бити одбијена. Одлуке 

Управног одбора су коначне. 

 

Члан 23 

Поступак одобрења пријава за учешће у такмичењу почиње када Федерација пошаље позив 

клубовима да поднесу захтев за одобрење учешћа у такмичењу а завршава се почетком такмичења за 

које се одобрава пријава за учешће у такмичењу. 

По пријему документације, Директор дисциплине проверава да ли је подносилац пријаве поднео 

комплетну документацију и да ли је то учињено у прописаном року. 

Уколико поднета документација није комплетна, подносиоцу пријавве се оставља рок од осам 

дана да допуни документацију.  

Директор дисциплине може у току процеса утврђивања испуњености услова за издавање дозволе 

за сезону да од подносиоца захтева тражи додатне информације и разјашњења постојећих података, као 

и да врши непосредни увид код подносиоца захтева. 

У поступку одобрења пријава за учешће у такмичењу терет доказивања испуњености прописаних 

услова је на клубу подносиоцу пријаве. 

Поднета пријава  мора да садржи писану изјаву заступника клуба подносиоца пријаве, да су 

подаци садржани у поднетој документацији истинити. 

 

Члан 24. 

Уколико пријава за одобрење учешћа у такмичењу није поднет у прописаном року или 

недостајућа документација није достављена у накнадно остављеном року, сматра се да пријава није ни 

поднета. 

Уколико Директор дисциплине оцени да подносилац пријаве не испуњава прописане услове за 

одобрење учешћа у такмичењу, донеће одлуку којом се пријава одбија.  

На првостепену одлуку Директора дисциплине, подносилац захтева има право жалбе Управном 

одбору Федерације, која мора бити поднета у року од 8 (осам) дана, од дана пријема одлуке.. 

Жалбу на првостепену одлуку Директора дисциплине може поднети Генерални секретар 

Федерације. 

Подносилац пријаве приликом подношења жалбе на одлуку Директора дисциплине уплаћује на 

текући рачун Федерације таксу у износу од 100 бода чију висину утврђује Управни одбор Федерације. 

 

Члан 25. 

Уколико жалба на одлуку Директора дисциплине није поднета у прописаном року, одбацује се 

као неблаговремена. 

Управни одбор може да жалбу усвоји или да је одбаци.  

Одлука по жалби мора бити образложена. 

 

Члан 26. 

Клубови и спортисти могу учествовати на међународним такмичењима, турнирима или другим 

спортским приредбама само уз претходну сагласност Федерације, коју даје Управни одбор Федерације, 

ако овим Правилником није другачије одређено.  

Федерација може да одбије давање сагласности из става 1. овог члана ако би учешће клуба или 

спортиста на одређеним међународним спортским приредбама, штетило интересу и угледу Републике 

Србије.  
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Сагласност клубовима и спортистима за учешће на турнирима даје Председник Управног одбора 

Федерације, по прибављеном мишљењу Директора дисциплине. 

 

III. ОРГАНИЗОВАЊЕ ТАКМИЧЕЊА 

 

Члан 27. 

Организатор такмичења јесте лице које на сопствену одговорност одлучује о организовању и 

спровођењу одређеног такмичења, њиме управља и води га, у складу са законом и спортским правилима 

Федерације. 

Организатор такмичења је лице које је преузело организовање такмичења у складу са 

Пропозицијама такмичења и на основу одобрења (лиценце) Управног одбора Федерације. 

Организатори такмичења могу бити чланови Федерације и друге организације које испуњавају 

услове из чл. 35. ст. 1. и 2., чл. 157. и чл. 159. Закона о спорту, овог Правилника и пропозиција 

такмичења. 

Одобрење (лиценца) за организовање одређеног такмичења се даје на основу поднетог 

појединачног  захтева потенцијалног организатора или на основу објављеног јавног позива од стране 

Управног одбора Федерације. 

Управни одбор федерације може одузети дато одобрење за организацију одређеног такмичења 

ако организатор престане да испуњава прописане услове за организацију такмичења. 

Организатор такмичења сноси трошкове организације, укључујући и обезбеђење награде за 

постигнуте спортске резултате, у складу са пропозицијама такмичења, ако није другачије посебно 

уговорено између Федерације и организатора такмичења. 

Организатор такмичења дужан је да осигура регуларно, несметано, безбедно и мирно одвијање и 

одржавање такмичења, у складу са законом, овим Правилником и пропозицијама такмичења. 

 

Члан 28. 

Делегат такмичења је дужан да пре почетка такмичења провери да ли су испуњени услови за 

регуларно и безбедно одржавање такмичења, у складу са законом, овим Правилником, и пропозицијама 

такмичења, с тим да на  такмичења повећаног или високог ризика то треба да учини најмање три сата 

пре почетка такмичења. 

Уколико нису испуњени услови за регуларно и безбедно одржавање такмичења, делегат ће 

затражити од организатора такмичења предузимање потребних мера. Ако недостаци у организацији не 

буду отклоњени до изласка судија на терен за такмичење, делегат обавештава првог судију о уоченим 

недостацима, који одлучује  о даљим мерама. 

Ако се недостаци у организацији не могу отклонити до почетка такмичења, односно изласка 

судија на терен, такмичење ће се одлуком делегата одложити, али не дуже од 24 сата. Одлуку о времену 

наставка доноси делегат, имајући у виду све околности и реалне могућности за наставак такмичења. 

Уколико се недостаци у организацији не могу отклонити у року од 24 сата, такмичење се 

дефинитивно отказује,. 

Трошкове клубова, спортиста и службених лица, настале због одлагања или отказивања 

такмичења, сноси организатор, о чему одлуку доноси Директор дисциплине. 

 

Члан 29. 

Судије су од тренутка почетка такмичења (када су изашли на терен) искључиво овлашћене да 

доносе одлуке о њеном даљем току. 

Судије су од тренутка почетка такмичења дужне да обезбеде поштовање одредби овог 

Правилника и Пропозиција такмичења. 

Судије су дужне да такмичење, ако постоји реална могућност, доведу до краја. 
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Члан 30. 

Делегат, односно први судија има право да не почне односно прекине, трајно или привремено,  

такмичење када: 

- није осигурано несметано и безбедно одржавање такмичења; 

- нису предузете мере које омогућавају предупређење ризика настанка штете за спортисте, 

гледаоце и друге учеснике спортске приредбе и трећа лица (упозорења, истицање забрана, 

давање обавештења и упутстава и сл.), као и мере којима се на повећане ризике утиче 

(безбедност спортског објекта, исправност и адекватност инсталиране и друге опреме, 

обезбеђење хитне медицинске помоћи, одвијање манифестације у складу са пропозицијама и 

др.); 

- нису предузете потребне безбедносне мере за спречавање насиља и недоличног понашања на 

спортским приредбама (посебно када постоји физички напад на учеснике спортске приредбе; 

физички обрачун између учесника на спортској приредби; бацање на спортски терен 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 утакмица; неовлашћени улазак на спортски терен; коришћење пиротехничких 

средстава и других предмета и средстава којима може да се угрози безбедност учесника на 

такмичењу или омета њен ток) и мере за спречавање других негативних појава у спорту, у 

складу са законом и пропозицијама такмичења;  

- организатор није пријавио одржавање такмичења у складу са прописима којима се уређује 

јавно окупљање грађана. 

Ако је одложен почетак такмичења или је такмичење прекинуто одлуком судија, одлуку о 

времену наставка доноси делегат, имајући у виду све околности и реалне могућности за наставак 

такмичења. 

Трошкове клубова, спортиста и службених лица, настале због наставка такмичења, сноси 

организатор такмичења или лице које је одговорно за прекид, о чему одлуку доноси Директор 

дисциплине. 

Први судија дефинитивно прекида такмичења ако је остварен физички напад на судију или 

делегата, или ако гледаоци непосредно или баченим предметима повреде службено лице, спортисту, 

тренера, или другог учесника такмичења, или ако дође до физичког обрачуна између спортиста или 

службених лица клубова и због тога по оцени првог судије није могуће наставити такмичење. 

 

Члан 31. 

Време одржавања такмичења је временски интервал од једног часа пре почетка такмичења до 

једног часа након његовог завршетка, односно кад се одржавају такмичења повећаног ризика, временски 

интервал од 90 минута пре почетка такмичења до 90 минута након његовог завршетка. 

Учесници такмичења, у смислу овог Правилника, јесу сва лица присутна на такмичења. 

Спортски објекат, у смислу овог Правилника, је спортски објекат који је пријављен за одржавање 

такмичења. 

Спортски терен, у смислу овог Правилника, јесте простор на коме се одржава такмичења, као и 

простор до гледалишта. 

 

Члан 32. 

Такмичење повећаног ризика јесте:  

1) сва такмичења која су као таква проглашена од стране Директора дисциплине; 

2) друга такмичења кад посебне околности указују да на њима може да дође до насиља или 
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недоличног понашања гледалаца. 

Процену постојања околности из ст. 1. тач. 2  овог члана  врши организатор такмичења. 

Такмичења високог ризика јесу: 

1) сва званична међународна такмичења; 

2) сва такмичења које су као такве проглашене од стране Директора дисциплине. 

Када Директор дисциплине у складу са овим чланом прогласи неко такмичење за ризично 

(повећаног или високог ризика), о својој одлуци обавештава заинтересоване клубове и надлежне органе 

Федерације, најкасније, по правилу,  10 дана пре одржавања такмичења. Директор дисциплине може 

изменити своју одлуку о степену ризике конкретног такмичења. 

 

Члан 33. 

Организатор сваког такмичења  је дужан: 

1) да такмичење пријави у складу са прописима којима се уређује окупљању грађана, и да 

пријаву предочи делегату такмичења; 

2) да осигура несметано и безбедно одржавање такмичења; 

3) предузме мере које омогућавају предупређење ризика настанка штете за спортисте, 

гледаоце и друге учеснике утакмице и трећа лица (упозорења, истицање забрана, 

давање обавештења и упутстава и сл.), као и мере којима се на повећане ризике утиче 

(безбедност спортског објекта, исправност и адекватност инсталиране и друге опреме, 

обезбеђење хитне медицинске помоћи, одвијање манифестације у складу са 

пропозицијама и др.); 

4) предузме потребне безбедносне мере за спречавање насиља и недоличног понашања на 

спортским приредбама и мере за спречавање допинга и других негативних појава у 

спорту, у складу са законом, овим Правилником, пропозицијама такмичења и другим 

општим актима Федерације; 

5) да обезбеди да се такмичење одржи у одговарајућем спортском објекту, у складу са 

Правилником о ближим условима за обављање спортских активности и спортских 

делатности из чл. 35. Закона о спорту; 

6) предузме потребне мере заштите природе и животне средине, односно мере којима ће 

се предупредити, смањити и отклонити евентуални неповољни утицаји на природне 

вредности и животну средину; 

7) предузме друге мере утврђене пропозицијама такмичења. 

Директор дисциплине, односно  делегат утакмице може затражити предузимање додатних мера 

уколико нађе да околности случаја то захтевају. 

 

Члан 34. 

Услови у погледу осигурања несметаног и безбедног одржавања такмичења из чл. 33. ст. 1. тачка 

2) овог Правилника су испуњени уколико: 

1)  спортски објекат на коме се одржава такмичење испуњава услове утврђене законом, овим 

Правилником и пропозицијама такмичења; 

2)  спортска и друга опрема која се користи на такмичењу мора бити атестирана и 

одговарати стандардима који се траже за конкретну врсту опреме; 

3) учесници у такмичењу који врше неки стручни рад имају одговарајуће спортско звање и 

одговарајућу дозволу за рад; 

4)  на такмичењу учествују само спортисти којима је утврђена здравствена способност у 

складу са Законом о спорту; 

5)  је пре почетка такмичења проверено да ли постоје неуобичајене опасности и ризици за 

одржавање утакмице; 
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6) да је ангажована одговарајућа редарска служба, у складу са законом; 

7)  постоји детаљан план организовања такмичењу,  који обавезно садржи: процену ризика, 

план обезбеђења (број редара и њихов распоред, правила понашања и овлашћења редара, комуникација 

са редарима, начин контроле приступа, сигурносне провере, дефинисање оперативног центра, одређење 

подручја и зона спортског објекта и његове непосредне околине, постављање ознака, време отварања 

улаза на спортском објекту за гледаоце, информације које се дају гледаоцима, начин одвајања гледалаца, 

лице које руководи редарском службом), план евакуације спортског објекта, план за случај нужде, 

израчунавање максималног сигурносног капацитета спортског објекта, одређење вође такмичења. 

Редарска служба организатора утакмице је обавезна да обезбеди примени свих мере утврђених 

законом, овим правилником и пропозицијама такмичења. 

 

Члан 35. 

Регистрација резултата такмичења  се врши у складу са одредбама пропозиција такмичења.  

Уколико на такмичењу није поднет приговор на постигнуте спортске резултате по прописаној 

процедури, такмичење ће бити регистровано постигнутим резултатом (не може бити накнадне измене 

резултата). Уколико се накнадно утврде неправилности, против одговорних (клуб, тренер, представник 

клуба, спортиста, делегат, судија), Директор дисциплине подноси пријаву Дисциплинској комисији 

Федерације. 

 

Члан 36. 

Овлашћена лица World Skate, Федерације или Антидопинг агенције Републике Србије могу да 

затраже, односно наложе да се на било којем такмичењу у ингеренцији Федерације спроведе допинг 

контрола. 

Сваки спортиста је  обавезан да се без одлагања одазове позиву за допинг контролу. 

Спортиста који одбије или избегава допинг контролу се суспендује и подлеже дисциплинској 

одговорности. 

Допинг контрола и дисциплинска одговорност због повреде антидопинг правила спроводи се у 

складу са законом и општим актима Федерације. 

 

Члан 37. 

Клуб је дужан да омогући спортисти који је позван у репрезентацију учешће у националној 

репрезентацији. 

 

IV. РУКОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊЕМ – ПОСТУПАК ПО ПРИГОВОРУ И ЖАЛБИ 

 

Члан 38. 

Такмичењем руководи Директор дисциплине. 

Управни одбор Федерације може именовати и посебно тело за руковођење одређеним 

такмичењем у ингеренцији Федерације. 

Када је право вођења одређеног такмичења пренето на одређену организацију у складу са овим 

Правилником, та организација врши овлашћења из ст. 1. и 2. овог члана.  

Права и дужности лица из ст. 1-3. овог члана (у даљем тексту: Такмичарски орган) и начин 

њиховог предлагања ближе се уређује пропозицијама такмичења. 

Такмичарски орган одлучује и о свим питањима која нису предвиђена овим Правилником или 

пропозицијама такмичења, а у вези су са такмичењем којим руководи. 

Приговор или жалба на одлуке Такмичарског органа не одлаже извршење одлуке, осима ако овим 

Правилником,  пропозицијама такмичења или Дисциплинским правилником није другачије утврђено. 
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Члан 39. 

Клубови и спортисти су обавезни да доставе Такмичарском органу, до рока који им остави, све 

информације које затражи, у потпуности и истините, а које су му потребне за његов рад. 

Такмичарски орган издаје пре почетка такмичарске сезоне званични Билтен такмичења, у коме 

објављује: систем такмичења; календар такмичења, пропозиције такмичења, податке о свим клубовима, 

односно спортистима учесницима; податке о спортским објектима; податке о листи судија и делегата; 

податке о Такмичарском органу; трошковник. 

Такмичарски орган може утврдити посебне обрасци за подношење извештаја делегата о 

предузетим организационим мерама и мерама безбедности на такмичењу. 

 

Члан 40. 

Ако је током такмичења дошло до спорних ситуација, делегат је дужан да то опише у свом 

извештају и да од одговорних лица узме писмене изјаве, које прилаже извештају. 

Ако је неки од клубова или спортиста уложио приговор, делегат је дужан да у свом извештају 

изложи своје мишљење о приговору и да изведе и приложи доказе на основу којих ће Такмичарски 

орган лакше донети своју одлуку. 

 

Члан 41. 

Такмичарски орган региструје све резултате такмичења, осим оних на које је уложен приговор  

(жалба). 

Приговори везани за ток такмичења требају се пријавити у првој паузи након настајања разлога 

протеста. Ако у периоду такмичења у коме је настао разлог за протест нема више пауза, приговор треба 

пријавити на крају дотичног периода такмичења. 

Приговори у вези организације такмичења морају се доставити написмено пре почетка 

такмичења. Ако су разлози за приговор настали током такмичења, службени представник клуба или 

спортиста такмичар мора о томе обавестити делегата усмено и без одлагања. О примљеним 

приговорима делегат обавештава првог судију у првом прекиду. Друге приговоре треба пријавити 

неодложно након настанка разлога за приговор. 

Приговори се не могу уложити против чињеничних одлука које је донео судија. 

Основ за приговор на валидност резултата такмичења може бити: мањкавости везане за право 

наступа спортисте; битно кршење овог Правилника од стране судије; други инциденти (нпр. лоше стање 

објекта, нерегуларни услови услед нереда) који су имали битан утицај на такмичење. 

Приговор се у писаном облику подноси делегату утакмице, у року од 20 минута по завршетку 

такмичења. Службена лица на такмичењу, судије и делегат, дају мишљење о жалби, а по налогу 

Такмичарског органа , морају да дају и допунску изјаву.  

Клуб, односно спортиста може допунити приговор. Допуна приговора  не може да се односи на 

чињенице које нису наведене у приговору одмах након завршетка такмичења. Допуна мора да буде 

достављена у року од 48 сати од завршетка такмичења. 

За приговор мора бити уплаћена такса у року од 3 дана од дана одржавања такмичења, у висини 

утврђеној пропозицијама такмичења. 

 Приговор  који није на време поднета делегату или за коју није у року од три дана извршена 

уплата таксе за приговор, неће бити разматран. 

За утврђивање тачног датума када је допуна приговора  поднета и када је извршена уплата таксе 

за приговор меродаван је једино датум поштанског жига препорученог писма/телеграма, односно 

новчане уплатнице. 

 

Члан 42. 

Сви трошкови поступка по приговорима иду на терет клуба, односно спортисте који је 
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проузроковао трошкове. 

Уколико се приговор уважи такса за приговор се враћа. 

Пропозицијама такмичења ближе се утврђују рокови и радње везани за улагање приговора. 

 

Члан 43. 

Такмичарски орган може приговор усвојити или одбити. 

Одлуку по приговору Такмичарски орган мора да донесе у року прописаном пропозицијама 

такмичења. 

Приговор ће се усвојити уколико је учињена повреда правила такмичења која је битно утицала на 

резултат или је такмичење било нерегуларно због одсуства услова за одржавања такмичења који су 

предвиђени пропозицијама такмичења, а што је условило да постигнути резултат није последица 

спортског надметања. 

Када приговор одбије, Такмичарски орган доноси одлуку о регистрацији такмичења постигнутим 

резултатом. 

Када приговор усвоји, Такмичарски орган ће донети одлуку о такмичењу у складу са овим 

Правилником и пропозицијама такмичења. 

Такмичарски орган не може да одбије регистрацију такмичеа на коју не постоји приговор.  

Одлуке Такмичарског органа о регистрацији такмичења, одбијању приговора и усвајању 

приговора су коначна.  

Поред одлука из става 6. овог члана, коначне су и одлуке Такмичарског органа у другим спортски 

питањима везаним за руковођење такмичењем (именовање судија, делегата и других службених лица и 

др.) 

 

Члан 44. 

Против коначне одлуке Такмичарског органа којом се приговор усваја и одлуке којом се 

приговор одбија и такмичење региструје постигнутим резултатом може се поднети тужба за утврђивање 

ништавости одлуке, у складу са Законом о спорту и Статутом Федерације, и то само због повреде 

материјалног права. 

Против коначне одлуке Такмичарског органа о регистрацији такмичења на коју не постоји 

приговор не може се поднети тужба за поништај  нити било које друго ванредно правно средство. 

У питањима у којима одлука Такмичарског органа није коначна у складу са овим Правилником, 

на одлуку Такмичарског органа може се поднети жалба Управном одбору Федерације у року од 8 (осма) 

дана од дана достављања одлуке. Одлука Управног одбора Федерације по жалби је коначна. 

 

Члан 45. 

Такмичарски орган је првостепени дисциплински орган који одлучује о  прекршајима везаним за 

такмичење, сходно одредбама овог Правилника, Дисциплинског правилника Федерције и пропозицијама 

такмичења, ако овим Правилником није другачије утврђено.  

Видео снимци, филмови, слике или било која опрема, визуелна, електронска, дигитална или 

друга, не користи се да би се одлучило или променио резултат такмичења. Употреба такве опреме је 

могућа само при утврђивању дисциплинске одговорности или у сврхе образовања (обуке) након што је 

такмичење завршено. 

На одлуку Такмичарског органа у дисциплинским питањима може се уложити жалба 

Дисциплинској комисији Федерције у року од 8 дана од дана пријема одлуке, у складу са 

Дисциплинским правилником Федерације.  

 

Члан 46. 

По окончању такмичења (првенства), Такмичарски орган без одлагања објављује званичну 
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коначну Табелу / Бодовну листу. 

На коначну Табелу /Бодовну листу, клуб, односно спортиста учесник такмичења може поднети у 

року од осам дана од дана објављивања Табеле / Бодовне листе жалбу Управном одбору Федерције, чија 

је одлука коначна. 

 

 

V. СЛУЖБЕНА  ЛИЦА 

 

Члан 47. 

Службена лица Федерације на такмичењима су: делегати, судије, мерилац времена и друга 

службена лица у складу са пропозицијама такмичења или по налогу Такмичарског органа. 

За службено лице на такмичењу може бити одређено само оно лице које испуњава услове 

предвиђене законом, овим Правилником, Регистрационим правилником, пропозицијама такмичења и 

другим општим актима Федерације. 

Делегат представља Такмичарски орган, и његова је дужност да контролише примену свих 

прописа предвиђених за одржавање такмичења. 

Да би обављао дужност службеног лица, судија је дужан да достави потврду о својој здравственој 

способности. 

За време такмичења, дужност делегата је да: контролише испуњеност услова за организовање и 

одржавање  такмичења и тражи предузимање мера за спречавање насиља и недоличног понашања 

гледалаца на такмичењу; прати рад судија и све што се догађа у вези са утакмицом, да би могао да 

пружи објективну информацију судијама, уколико они то од њега затраже; да сачини објективан 

извештај за Регистарски орган и да предузима мере утврђене овим Правилником и пропозицијама 

такмичења. 

Делегат је обавезан уписати у записник такмичења све спорне моменте и кршења овог 

Правилника, пропозиција такмичења и других општих аката Федерације. 

Службена лица Федерације морају имати одговарајуће спортско звање, када је то Законом о 

спорту и пратећим подзаконским актима предвиђено. 

Служена лица Федерације не смеју бити у сукобу интереса у складу са чл. 33. и 92. Закона о 

спорту. 

 

Члан 48. 

Службена лица клубова учесника такмичења су: службени представници клубова и друга лица 

(лекари, физиотерапеути, и др.) 

Службена лица клубова могу да учествују на такмичењу под условима утврђеним пропозицијама 

такмичења и другим општим актима Федерације.  

Службени представник клуба је дужан да пре почетка такмичења саопшти делегату примедбе на 

организацију такмичења, који ће те примедбе пренети првом судији и унети их у записник.  

 

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 49. 

Сва питања која нису регулисана овим Правилником, биће регулисана пропозицијама за свако 

појединачно такмичење. 

Тумачење одредби овог правилника даје Управни одбор Федерације. 

 

Члан 50. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Федерација, а 
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након ступања на снагу објављује се на интернет страници федерације. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ССФР 

 ________________________________ 

 


