
На основу члана 10. став 1. тачка 20) Закона о спречавању допинга у спорту („Службени 

гласник Републике Србије”, број 111/14 и 47/2021), Управни одбор Бадминтон савеза 

Србије, на седници одржаној 18.12.2021. године, доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ЛИЦА КОЈЕ ПРУЖА ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ДОКАЗЕ У ВЕЗИ СА 

ДОПИНГОМ И НЕПОШТОВАЊЕМ АНТИДОПИНГ ПРАВИЛА 

 

 

Члан 1. 

Овим правилником уређује се поступак заштите лица које је пружило или има намеру да 

пружи информације или доказе који се односе на допинг и непоштовање антидопинг 

правила, овлашћеној антидопинг организацији или надлежном државном органу.  

Члан 2. 

Забрањено је поступање било ког лица које је у надлежности Бадминтон савеза Србије (у 

даљем тексту: Савеза), које представља претњу или служи застрашивању другог лица с 

намером његовог одвраћања од саопштавања информација везаних за допинг и 

непоштовање антидопинг правила или има за циљ да се стави у неповољан положај лице 

које је у доброј вери пружило доказе или информације које се односе на допинг и 

непоштовање антидопинг правила, овлашћеној антидопинг организацији или надлежном 

државном органу.  

Поступање из претходног става представља повреду антидопинг правила, која се кажњава 

у складу са Законом о спречавању допинга у спорту, правилима Антидопинг агенције и 

правилима Савеза и надлежног међународног спортског савеза. 

Члан 3. 

Поступање из члана 2 представља свако поступање које за последицу има застрашивање 

или жељу да се застраши друго лице са намером да се то лице одврати од пружања 

информација, које се односе на потенцијалне повреде антидопинг правила или 

потенцијалну неусаглашеност са  Кодексом, у доброј вери, Светској антидопинг агенцији, 

другој овлашћеној антидопинг организацији, надлежним државним органима, 

регулаторном или професионалном дисциплинском органу, органу за претрес или лицу 

које води истрагу за Светску антидопинг агенцију или другу антидопинг организацију. 

Поступање из члана 2 представља и стављање у неповољан положај лица која је у доброј 

вери пружило доказе или информације које се односе на потенцијалне повреде 



антидопинг правила или потенцијалну неусаглашеност са  Кодексом, Светској антидопинг 

агенцији, другој овлашћеној антидопинг организацији, надлежним државним органима, 

регулаторном или професионалном дисциплинском органу, органу за претрес или лицу 

које води истрагу за Светску антидопинг агенцију или другу антидопинг организацију. 

Стављање у неповољан положај, претња и застрашивање подразумевају чин који је 

предузет против лица, било да тај чин није предузет у доброј вери, било да представља 

несразмеран одговор . 

Члан 4. 

Поступак заштите лица из члана 1. овог Правилника започиње достављањем информације 

или доказа који се односе на допинг и непоштовање антидопинг правила, лицу одговорном 

за надзор над спровођењем мера за спречавање допинга унутар Савеза, или пријемом 

информације од стране овлашћене антидопинг организације или надлежног државног 

органа да је неко лице пружило информације или доказе који се односе на допинг и 

непоштовање антидопинг правила  

Достављање информације или доказа доказа који се односе на допинг и непоштовање 

антидопинг правила  врши се писмено или усмено.  

Члан 5. 

Писмено достављање информације или доказа може се учинити непосредном предајом 

писмена о информацији у вези са допингом и непоштовањем антидопинг правила, 

обичном или препорученом пошиљком, као и електронском поштом, на имејл лица 

одговорног за надзор над спровођењем мера за спречавање допинга унутар Савеза, 

уколико постоје техничке могућности, о чему се саставља и издаје потврда.  

Ако се обичне или препоручене пошиљке упућују лицу одговорном за надзор над 

спровођењем мера за спречавање допинга унутар Савеза, путем службе за достављање 

поште код Савеза, такву пошиљку може да отвори само лице одговорно за надзор над 

спровођењем мера за спречавање допинга унутар Савеза. 

Члан 6. 

Уколико се писмено доставља информација или доказ у вези са допингом и непоштовањем 

антидопинг правила, саставља се потврда о пријему информације или доказа у вези са 

допингом и непоштовањем антидопинг правила, која садржи следеће податке:  

1) кратак опис чињеничног стања о информацији или доказу;  

2) време, место и начин достављања информације или доказа;  

3) број и опис прилога поднетих уз информацију или доказ;  



4) податке о томе да ли лице које пружа информацију или доказ жели да подаци о његовом 

идентитету не буду откривени;  

5) податке о савезу;  

6) печат Савеза (уколико постоји могућност за оверу печатом);  

7) потпис лица одговорног за  надзор над спровођењем мера за спречавање допинга унутар 

Савеза.  

 

Потврда о пријему информације  или доказа у вези са допингом и непоштовањем 

антидопинг правила може садржати потпис и податке о лицу које пружа информације или 

доказ, уколико оно то жели.  

Члан 7. 

Усмено достављање информације или доказа у вези са допингом и непоштовањем 

антидопинг правила врши се усмено на записник. Такав записник садржи:  

1) податке о савезу и лицу које саставља записник;  

2) време и место састављања;  

3) опис чињеничног стања о информацији или доказу у вези са допингом и непоштовањем 

антидопинг правила, односно опис разлога због који се врши достављање информације 

или доказа;  

4) коментар лица које доставља информацију или доказ на садржај записника;  

5) печат Савеза (уколико постоји могућност за оверу печатом);  

6) потпис лица одговорног за  надзор над спровођењем мера за спречавање допинга унутар 

Савеза.  

Члан 8. 

У случају анонимних обавештења, лице одговорно за надзор над спровођењем мера за 

спречавање допинга унутар Савеза дужно је да штити податке о личности лица које је 

пружило обавештење (уколико су му познати), односно податке на основу којих се може 

открити идентитет лица које је пружило обавештење, осим ако се то лице не сагласи са 

откривањем тих података, а у складу са законом који уређује заштиту података о личности.  

Лице одговорно за надзор  над спровођењем мера за спречавање допинга унутар Савеза 

дужно је да приликом пријема информације или доказа, обавести лице које их пружа да 

његов идентитет може бити откривен надлежном државном органу, ако без откривања 



идентитета тог лица не би било могуће поступање тог органа, као и да га обавести о мерама 

заштите.  

Ако је у току поступка неопходно да се открије идентитет лица које је пружило информације 

или доказе, лице одговорно за надзор  над спровођењем мера за спречавање допинга 

унутар Савеза, дужно је да о томе, пре откривања идентитета, обавести то лице.  

Члан 9. 

Након пријема информације, лице одговорно за надзор  над спровођењем мера за 

спречавање допинга унутар Савеза дужно је да проследи информацију или доказ 

Антидопинг агенцији и/или надлежном државном органу, без одлагања, а најкасније у року 

од 15 дана од дана пријема информације или доказа.  

Члан 10. 

Савез је дужан  да предузме све расположиве радње и мере у циљу утврђивања 

неправилности и отклањања неправилности указаних информацијом, као и да обустави све 

утврђене штетне радње и отклони њихове последице.  

Члан 11. 

Лице одговорно за надзор над спровођењем мера за спречавање допинга унутар Савеза 

дужно је да штити податке о личности лица које је дало информацију или доказ, односно 

податке на основу којих се може открити његов идентитет , осим ако се узбуњивач не 

сагласи са откривањем тих података, а у складу са законом који уређује заштита података 

о личности.  

Подаци из става 1. овог члана не смеју се саопштити лицу на које се указује у информацији, 

ако посебним законом није другачије прописано.  

Члан 12. 

Савез је дужан да, у оквиру својих овлашћења, заштити лице које је пружило информацију 

или доказ од штетне радње, као и да предузме неопходне мере ради обустављања штетне 

радње и отклањања последица штетне радње, односно да поступи у складу са Законом о 

спречавању допинга у спорту, правилима Антидопинг агенције, правилима Светског 

антидопинг кодекса и правилима Савеза и надлежног међународног спортског савета.  

Члан 13. 

У случајевима утврђене повреде антидопиинг правила из члана 3. став 1 тачка 11, Закона, 

лице против кога је учињена повреда антидопинг правила има право на накнаду штете од 

лица које је починило повреду, у складу са законом који уређује облигационе односе, као 

и право на судску заштиту. 

  



Члан 14. 

Овај правилник се објављује на званичном интернет порталу Савеза, а ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања. 

 
 
 
 
Радомир Јововић 
председник Управног одбора   Београд, 18. децембар 2021. године 


