На основу члана 14. И 67. Статута БОЋАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ, Управни одбор
БОЋАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ (БСС), на седници одржаној

17.8.2016. године у Београду,

доноси
ПРАВИЛНИК
О СПРЕЧАВАЊУ ДОПИНГА У БОЋАРСКОМ СПОРТУ
I. УВОДНЕ ПРИПРЕМЕ
Основни појмови:
Боћарски савез Србије, у даљем тексту: БСС
Управни одбор, у даљем тексту: УО
Обавезе утврђене Законом о спречавању допинга у спорту примењује се на допинг спортиста у
Боћарском спорту, који учествује на спортским такмичењима, у организацији БСС, и сходно се
примењује овим Правилником.
Сва правна и физичка лица обухваћена овим Правилником дужна су да у потпуности поштују
Статут БСС, нормативна акта и одлуке органа БСС.
Непознавање одредби Правилника о спречавању допинга у Боћарском спорту, правна и
физичка лица која су обухваћена овим Правилником не ослобађа одговорности.
У случају кршења одредби Правилником о спречавању допинга у Боћарском спорту свим
правним и физичким лицима обухваћеним овим Правилником, биће изречене мере у складу
са Дисциплинским Правилником, Правилником о спречавању допинга у Боћарском спорту.
Члан 1.
Овим Правилником уређује се мере и активности за спречавање допинга у Боћарском спорту,
а примењује се на спортисте – такмичаре у Боћарском спорту.
Члан 2.
Забрањен је допинг у Боћарском спорту.
Допинг у спорту, у смислу овог Правилника, јесте постојање једне, или више повреда
антидопинг правила утврђених чланом 3. овог Правилника.
Члан 3.
Повреда антидопинг правила постоји у случајевима:
1) неовлашћеног ометања или покушаја ометања било којег дела спровођења допинг
контроле;
2) неприступања допинг контроли и / или одбијања давања потребног узорка;
3) уколико се овлашћеном лицу (за спортисту) не омогући узимање узорка за допинг
контролу;
4) давања или покушаја давања допинг средстава спортиста – такмичару или тренеру;
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5) присуства забрањене супстанце или њених метаболиста, или маркера у телесном узорку
спортиста – играча.
Члан 4.
Производња и промет забрањених допинг супстанци, које у себи садрже опојне дроге
санкционише се у складу са Законом.
II.

МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ДОПИНГА У СПОРТУ
Члан 5.

Боћарски клубови, спортисти, тренери и председници дужни су да дозволе и омогуће
обављене допинг контроле.
Боћарским клубовима, спортистима, тренерима, председницима клубова, који одбију, не
приступе, избегну или онемогуће допинг контролу спортисте – такмичара, изрећиће се мера
због повреде антидопинг правила, као да је на допинг тесту био позитиван.
Боћарски клуб, тренери и председник клуба је дужан да обавести спортисте који играју у том
клубу, о обавези да не користи допинг средства и да се увере да добијена медицинска терапија
од стране доктора, не садржи допинг средства.
Члан 6.
Допинг контрола спроводи се по антидопинг правилима описаним у Правилнику о
спречавању допинга у Боћарском спорту, утврђеним од стране УО БСС.
Антидопинг правила морају бити у складу са Европском конференцијом о спречавању допинга
у спорту и међународним стандардима за допинг тестирање, одобреним од стране Светске
антидопинг агенције.
Допинг контрола је поступак који укључује планирање распореда тестова, избор такмичара
(спортиста) за тестирање, прикупљање и руковање узорцима, лабораторијску анализу, вођење
резултата, претресе и жалбе.
Допинг контола може да се организује, како на такмичењу, тако и ван такмичења, најављено и
ненајављено.
Допинг контрола се спроводи узимањем узорака урина и крви, или применом друге
ауторизоване технике за детектовање забрањених супстанца и метода.
III. ПРОТОКОЛ О УЗИМАЊУ УЗОРАКА ЗА АНТИДОПИНГ КОНТРОЛУ
Члан 7.
На свим такмичењима спортисти подлежу допинг контроли. Спортисти, председници
клубова, тренери екипа, су у обавези да овлашћеном лицу омогуће узимање узорака (урина,
крви) у складу са протоколом о узимању узорака за допинг контролу, под претњом искључења
са такмичења и изрицања казнене мере.
Члан 8.
Допинг контрола може да се спроводи само од стране овлашћених лица за спортисту (у даљем
тексту овлашћено лице) од стране допинг агенције.
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1) На основу одлуке УО и Председника савеза Србије одређује се спортиста за допинг
контролу. Овлашћено лице пре почетка такмичења, у току или непосредно по
завршетку такмичења, о томе обавештава клуб, спортисту, председника, тренера у
писменој или усменој форми.
2) Спортиста, предедник клуба или тренер спортисте, могу одредити свог заменика, који
може бити присутан све време при узорковању, паковању, попуњавању и потписивању
записника као и печачењу кутије са узорком урина или крви.
3) На узорковању, за допинг контролу, морају присуствовати овлашћено лице (за
спортисту), председник клуба, тренер или пуномоћник спортисте.
Сва остала лица (клубско особље и други) не смеју бити у објекту одређеном за
узорковање у време узорковања и паковање узорака.
4) Од момента обавештавања о узимању узорака за допинг контролу, спортиста који је
одређен за узорковање мора се одвести ка одређеном за узорковање уз пратњу
службеног лица.
5) Овлашћено лице је задужено за узорковање телесних течности, као и да након
узорковања запечаћене узорке ускладиштити.
6) БСС је дужан да обезбеди расхладни уређај у којем ће стајати узорци, као и сигурност од
неовлашћеног

приступа

узорцима

до њиховог

упућивања

у

лабораторију на

испитивање.
7) БСС сноси трошкове свих негативних допинг анализа.
Члан 9.
На основу овог Правилника БСС је дужан:
1) Да утврди мере и уреди поступак њиховог изрицања у случајевима утврђеног
допинговања спортисте и да обезбеди да се у поступку изрицања мера лицима
одговорним за допинг поштује њихова личност и право на одговарајућу правну заштиту;
2) Да обезбеди, у оквирима надлежности Савеза за правним и физичким лицима за које је
утврђена одговорност за допинг буду изречене одговарајуће мере или казне, у складу са
Дисциплинским Правилником, Правилником о спречавању допинга у Боћарском
спорту;
3) Да не призна спортски резулата у чијем је постизању учествовао допингован спортиста;
4) Да не дозволи учешће на спортском такмичењу спортисти коме је изречена мера због
допинга;
5) Да донесе програм антидопинг деловања;
6) Да неприкидно а најмање једанпут годишње, обавештава и едикује своје чланове правна
лица и физичка стручна лица о важећим прописима, који се односе на допинг у спорту
и штетним последицама по здравље због употребе допинг средстава;
7) Да одговарајућим општим актима обезбеди са чланови Савеза и чланови чланица Савеза
поштују обавезе које проистичу из применемера борбе против допинга у спорту:
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8) Да ускрати делимично или у потпуности финасирање правних и физичких лица и
других лица која не поштују важећа антидопинг правила.
Члан 10.
Контроли изван такмичења подлежу спортисти, онога момента када председник клуба жели да
спортиста настави спортску каријеру, након истека мере забране учешћа на такмичењима.
Контрола изван такмичења спроводи се:
1) На основу периодичног плана контроле прописаног од стране БСС;
2) На основу посебне одлуке БСС;
3) На образложени предлог председника клуба или тренера;
4) На захтев спортског инспектора.
Спортисти који подлежу контроли изван такмичења у складу са ставом 1. овог члана, клуб,
тренер и предесдник клуба су дужни да БСС редовно обавештавају о свакој промени места
боравишта и времену и месту одржавања тренинга, као и о одсуству из места боравка дужег од
пет дана.
Сви учесници у допинг контроли дужни су да добијене информације из става 3. овог члана
чувају као поверљиве и могу их користити искључиво у сврхе планирања, коордирирања и
спровођења тестирања.
Члан 11.
Регионална инспекција која приликом прегледа такмичара- спортиста, у циљу издавања
сертификата (потврде) о здравственој способности за учешће на Боћарским такмичењима,
овлашћено лице регионалне инспекције од момента прегледа спортсите, па до завршетка
такмичења, овлашћени лекар од стране БСС за све време трајања такмичења, као и приликом
прегледа спортисте – такмичара, у колико посумљају да је спортиста – такмичар под утицајем
допинг средства, дужни су да о томе обавесте представника БСС, представника организатора и
председника судијског удружења.
Лекар који такмичару пропише средсто које садржи забрањене допинг субстанце у циљу
лечења, дужан је да о томе обавести клуб, тренера и председника клуба, ако му је тренер или
председник саопштио да такмичар учествује на такмичењима.
Члан 12.
Клуб, председник клуба и тренермогу затражити од БСС да такмичара – спортисту ослободи
забране употребе допинг средства, у случају када постоји јасна и нужна медицинска потреба.
Савез утврђује правила за одобравање изузетака за терапеутску употребу, у складу са
међународним стандардима за процес одобравања изузетака за терапеутску употребу, у складу
са међународним стандардима за процес одобравања изузетака за терапеутску употребу,
одобреним од стране Светске антидопинг агенције.
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Члан 13.
Мере које се изричу због повреде антидопинг правила су:
1) поништење спортских резултата;
2) привремена суспензија спортисте – такмичара, клуба, тренера, председника клуба;
3) новчане казне;
4) забрана учешћа на такмичењима;
5) забрана обављања функција у области Боћарског спорта;
6) доживотна забрана учешћа на такмичењима и обављања функција у области Боћарског
спорта.


У случају повреде антидопинг правила из члана 3.овог Правилника изричу се следеће мере:
А) – Прва повреда Правилника о спречавању допинга у Боћарском спорту:

 Казниће се клуб са 2500 бодова, председник клуба са 140 бодова, тренер са 140 бодова,
такмичар са 140 бодова и забраном учествовањем на такмичењима клуба; такмичар са 8
недеља забране играња, а тренера са 8 недеља забране обављања тренерске делатности на
такмичењу.
Б) – Друга повреда Правилника о спречавању допинга у Боћарском спорту:
 Сва правна и физичка лица казниће се дуплом временском и новчаном казном наведеном у
члану 13. став А. овог Правилника.
Ц) – Трећа повреда Правилника о спречавању допинга у Боћарском спорту:
 Сва правна лица казниће се са троструком временском и новчаном казном, наведеном у
члану 13. став А, овог Правилника, а сва физичка лица доживотном забраном учешћа на
такмичењима и обављања функција у области Боћарског спорта.
Све новчане казне изречене од стране органа БСС морају се уплатити на рачун БСС.
Казне се уплаћују у динарској противредности средњег курса вредности бода на дан уплате.
По добијању прелименарног (скрининг), позитивног допинг-налаза, БСС неодложно о томе
обавештава спортисту, клуб, председник клуба, тренера.
Уколико наведена лица у року од 24 часа не доставе писмену изјаву БСС, те се не изјасне о
допинг налазу, тј. да ли желе да се ради коначна, правно необорива,детерминација забрањених
супстанци, Председништво Савеза уз консултацију са лекаром и Дисциплинском комисијом,
задржава право да тражи коначну детерминацију забрањених супстанци, или да на основу
плелиминарне (скрининг) анализе донесе одлуку у складу са овим Правилником.
У случају не плаћања, БСС има право да наплати наведених трошкова изврши судским путем.
У случају судског спора надлежан је Суд опште месне надлежности БСС.
Члан 14.
Правна и физичка лица, којима је од стране органа БСС изречена мера забране учешће на
такмичењима не могу за време трајања забране учествовати у било ком своству на
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такмичењима, нити обављати функције у органима БСС, нити у области спорта у спортским
организацијама које су чланице БСС.
Члан 15.
Правна и физичка лица која су обухваћена одредбама овог Правилника и одговорна су за
допинг, одговарају за штету која настане према другим правним и физичким лицима, према
општим прописима у одговорности за штету.
Члан 16.
Спортиста или спортски стручњак, који је обухваћен одредбама овог Правилника, за кога се
утврди да је одговоран за допинг, губи за време трајања изречене мере статус који има по
Републичкој категоризацији спортиста, односно Републичкој категоризацији спортских
стручњака.
Спортиста – играч за кога се лабораторијским налазом потврди да је допингован, не може бити
регистрован, нити уписан за такмичење док траје временска казна и док нису измирена
дуговања правних и физичких лица према БСС, стечена по основу изречене казне.
IV ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА КОНТРОЛУ
Члан 17.
У циљу иницирања, спровођења и контроле поступка борбе против допинга на такмичењима,
БСС може потписати Уговор о ангажовању правног или физичког лица овлађћеног за
спровођења антидопинг програма.
У циљу иницирања, спровођења и контроле поступка борбе против допинга на такмичењима,
када су у питању играчи, на предлог Председника БСС, УО БСС именује и разрешава
овлашћено лице за контролу.
Члан 18.
Овлашћено лице за контролу, обавезно мора да буде лицирано од стране БСС.
Овлашћена лица за контролу су дужна да у потпуности поштује Статут БСС, нормативна акта
БСС и одлуке органа БСС.
Овлашћено лице контролу је за свој рад одговорно УО БСС.
Овлашћено лице:
1. спроводи допинг контролу играча – спортиста на спортским такмичењима, осим оне
коју спроводи надлежни међународни ауторитет на међународним такмичењима, која се
организује у Републици Србији;
2. спроводи допинг контролу играча – спортиста изван спортских такмичења;
3. утврђује одговорност лица које је учинило повреду антидопинг правила;
4. предузима мере за смањење допинга у спорту и његово дугорочно отклањање;
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5. објашњава шта се под појмом „допинг“ подразумева, који су то проблеми које допинг у
спорту проузрокује и са којим се они у случају допинга морају изборити;
6. стара се о обезбеђењу потребне опреме за анализу допинг узорака за антидопинг
контролу;
7. спроводи утврђени годишњи план допинг контроле играча који утврди БСС;
8. по датум налогу од стране БСС остварује сарадњу са заинтересованим владиним и
невладиним организацијама у вези са спречавањем допинга у Боћарском спорту и
оштећењем здравља играча употребом допинг средстава;
9. по издатом и формулисаном саопштењу и одобрењу БСС информише јавност о
активностима које се предузимању против допинга у спорту;
10. свима који су заинтересовани, а под обавезно чланицама БСС, даје препоруке и савете за
предузимање мере од стране државних органа и организација у области спорта у циљу
спречавања допинга у Боћарском спорту;
11. прати, прикупља, сортира, припрема и презентује УО БСС, све информације у вези са
законским идругим мерама, које се у другим земљама и међународним организацијама
предузимају у борби против допинг у спорту;
12. прати, прикупља, сортира, припрема и презентује УО БСС информације о мерама које
државни органи и организације у области спорта предузимају у борби против допинга у
спорту;
13. На основу одлуке УО БСС обавља друге послове који се односе на борби против допинга
у Боћарском спорту.
Члан 19.
Овлашћено лице за контролу од стране БСС, утврђује, најмање једанпут годишње, листу
забрањених допинг средстава (референту листу забрањених фармаколошких класа допинг
супстанца и допинг метода), у складу са Европском конвенцијом о спречавању допинга у
спорту и међународним стандардима за листу забрањених средстава одобрених од стране
Светске антидопинг агенције.
V.

ОДЕЛЕЊЕ ОВЛАШЋЕНИХ ЛИЦА ЗА КОНТРОЛУ
Члан 20.

Председник овлашћених лица за контролу предлаже Председнику БСС листу лица –
сарадника, који морају бити лиценцирани од стране БСС, а УО БСС ихименује, или
разрешава.
Сва овлашћена лица за контролу обухваћена овим Правилником, дужна су да у потпуности
поштују Статут БСС, нормативна акта и одлуке органа БСС.
Сва овлашћена лица за контролу, која су обухваћена овим Правилником дужна су без
изузетака да у потпуности спроводе одредбе Правилника о спречавању допинга у
Боћарском спорту.
Овлашћена лица за контролу су за свој рад одговорна УО БСС.
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Члан 21.
Овлашћена лица за контролу у обављању стручних послова из своје надлежности су
независни у свом раду.
Члан 22.
Председник овлажћених лица за контролу најмање два пута годишње подноси извештај о
раду Оделењу овлашћених лица за контролу и УО БСС.
Члан 23.
Протокол казненог поступка против правних и физичких лица, која су обухваћена овим
Правилником, регулисан је Дисциплинском Правилником.
VI. КРИВИЧНА ДЕЛА
Члан 24.
Према Закону о спречавању допинга у спорту, употреба, омугучавање употребе, као и
неовлашћена производња и стављање у промет допинг средстава је кривично дело, које се
санкционише у складу са Законом.
VII.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.

У случају не извршавања материјалних обавеза правних и физичких лица према БСС-е, по
основу изречених новчаних казни, према одредбама Дисциплинског Правилника,
Правилник о спречавању допинга у Боћарском спорту и БСС има право да наплати изврши
судским путем.
У случају судског спора, надлежан је Суд опште месне надлежности седишта БСС.
Члан 26.
Овај Правилник ступа на снагу након

усвајања, и за његово тумачење надлежан је

искључиво УО БСС.

У Београду, 17. 8. 2016. године
ПРЕДСЕДНИК УО
Милан Милеуснић
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