На основу члана 102. Закона о Спорту ( "Сл.гласник РС", бр. 24/11) и на основу члана 31.
Статута Рагби савеза Србије, Управни одбор Рагби савеза Србије, на седници одржаној
07.12.2014. године, донео је

ПРАВИЛНИК О СПРЕЧАВАЊУ НЕГАТИВНИХ ПОЈАВА У СПОРТУ,
ЛАЖИРАЊЕ СПОРТСКИХ РЕЗУЛТАТА, НАЦИОНАЛИЗАМ, РАСИЗАМ И
ШОВИНИЗАМ
ПРЕДМЕТ
Члан 1.
Предмет овог правилника је утврђивање свих питања везаних за спречавање негативних
појава у спорту: лажирање спортских резултата, национализам, расизам и шовинизам.
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
Члан 2.
Лажирање спортских резултата- представљају све радње чињења и нечињења које
омогућавају да се постигне резултат на спортском такмичењу који је договорен, а није
резултат спортског надметања и фер плеја.
Национализам је култ величања сопствене нације кога карактерише шовинистички однос и
распиривање мржње према другим нацијама, а свој највиши домет испољава кроз геноцид и
физичко истребљење других народа.
Расизам или расна дискриминација представља давање или одузимање привилегија на
основу расе.
Шовинизам представља мржњу, презир, нетолеранцију и агресивност према припадницима
других нација.
Појам Субјект спорта представља сва физичка лица, све учеснике у систему спорта и то су:
спортисти, стручњаци у спорту, спортски стручњаци, спортски радници и сви чланови једне
спортске организације, посредни или непосредни.
ЛАЖИРАЊЕ СПОРТСКИХ РЕЗУЛТАТА
Члан 3.
Лажирање спортских резултата је строго забрањено позитивним правним прописима,
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законом, правилима Савеза и супротно је начелима спортског морала и духа и основног
постулата у спорту- фер плеја, а самим тим се кажњава у складу са законом и правним
прописима Савеза, тј. у складу са правилником Савеза који регулише Дисциплинску
одговорност чланова Савеза.
Члан 4.
Лажирање спортских резултата ( у даљем тексту: лажирање), се може вршити како
радњама чињења, тако и радњама нечињења.
Члан 5.
Лажирање се може вршити радњама нечињења, уколико субјект спорта не предузима
радњу коју би у нормалним околностима предузео, био дужан да предузме и који својим
нечињењем утиче да се лажира, намешта спортски резултат.
Члан 6.
Лажирање радњама чињења представља следеће радње који субјекти спорта врше, а не би
смели:
• Предузимање од стране спортисте намерно радње и поступке, потезе који су
испод његових реалних могућности, способности и знања, у циљу добијања
материјалне или нематеријалне користи а који нису резултат пада форме.
• Предузимање разних радњи од стране субјеката спорта, којима се омогућава
лажирање, намештање спортског резултата у циљу добијања материјалне
или нематеријалне користи.
•

Примање материјалне користи у циљу лажирања, намештања спортског
резултата.

• Давање или обећање материјалне користи субјектима спорта како би они
радњама чињења или нечињења омогућили лажирање, намештање спортског
резултата.
НАЦИОНАЛИЗАМ, РАСИЗАМ И ШОВИНИЗАМ
Члан 7.
Национализам, расизам и шовинизам ускладу са чланом 2. Овог Правилника су строго
забрањени, како законом, тако и Уставом Србије и правилима Савеза.
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Члан 8.
Поступци којима се истиче шовинизам и вређа националност или расна припадност било ког
субјекта спорта су строго забрањени како од стране било ког субјекта спорта, тако и од стране
навијача.
Члан 9.
Организатори такмичења су дужни да у складу са законом примене све мере како би
спречили вређање пре свега спортиста а затим и свих осталих субјеката спорта од стране
навијача на верској и националној основи.
Члан 10.
Организатори такмичења су преко своје службе обезбеђења, дужни да спрече уношење било
каквих парола и других предмета и реквизита који имају елементе национализма, расизма и
шовинизма.
Члан 11.
Организатор такмичења је дужан да хитно реагује и удаљи са терена или трибина субјект
спорта или навијача који вербално и гласно исказује говор мржње на пољу национализма,
шовинизма и расизма.
Члан 12.
Уколико организатор такмичења не предузме све радње за спречавање испољавања
расизма, национализма и шовинизма и удаљавање са спортског терена и трибина
виновнике оваквих радњи, Савез ће предузети мере предвиђене његовим прописима и
правилником који регулише дисциплинску одговорност.
У случају непредузимања потребних радњи и активности на спречавању ових
негативних појава спортска организација организатор такмичења ће бити санкционисан у
складу са законским прописима и нормативним актима.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
За тумачење одредби овог Правилника је надлежан Управни одбор Савеза.
Члан 14.
Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од објављивања на огласној табли у седишту Савеза.
Председник
_________________
Стеван Илијашевић
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