ЗАКОН О СПОРТУ

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Предмет закона
Члан 1.
Овим законом уређују се: општи интерес и програми у области спорта, услови за
обављање спортских активности и делатности, остваривање слободе удруживања и
организовања, права и обавезе спортиста, ученичке и студентске активности, спортска
такмичења и приредбе, остваривање међународне спортске сарадње, спортски објекти,
стручни рад, спречавање и сузбијање насиља и коришћења недозвољених средстава у
спорту, финансирање, информатика у спорту, обављање надзора и казнене одредбе.
Одређивање појмова
Члан 2.
Спорт је сваки облик физичке активности који организованим или неорганизованим
учешћем доприноси унапређењу и побољшању физичког и психичког развоја деце,
омладине и одраслих, афирмацији хуманих вредности живота и остваривању што бољих
резултата у спортским такмичењима.
Спортске активности обухватају физичко вежбање, спортске тренинге, такмичења,
спортске рекреативне активности, спортске приредбе и спортско образовање грађана који
се остварују самостално, или у спортским и другим облицима организовања.
Спортске делатности су делатности којима се омогућавају спортске активности, односно
обезбеђују услови за њихово обављање.
Спортиста је лице које редовно према одговарајућем програму, у краћем и дужем
временском периоду, унапређује и повећава своје спортске способности и који као члан
спортске организације, или самостално, учествује у спортским такмичењима и на
спортским приредбама.
Спортско такмичење је манифестација која омогућава појединцима и екипама у
спортским играма да искажу и провере своје спортске способности и остваре спортске
резултате који доприносе личној и екипној афирмацији, афирмацији општине, града и
Републике Српске.
Спортски тренинг је систематски процес трансформације психосоматског статуса
учесника у спорту у сврху припреме за такмичење или бављење спортско-рекреативним
активностима.
Спортска рекреација обухвата организоване спортске активности деце, омладине,
одраслих и инвалидних лица које се организују у оквиру различитих облика
спортскорекреативних колективних и појединачних активности.
Такмичар је спортиста који учествује у неком од система такмичења као члан спортске
организације, или самостално, у складу са спортским правилима.
Врхунски спортиста је лице које на спортским такмичењима постиже врхунске спортске
резултате у складу са утврђеним нормама и стандардима Међународног олимпијског
комитета и међународних спортских асоцијација.
Професионални спортиста је лице које се бави спортском активношћу у виду занимања,
самостално, или у оквиру спортске организације.

Спортски стручњак је лице које има одговарајућу школску спрему и квалификацију за рад
у одређеној спортској грани.
Стручњаци у спорту су лица разних занимања која доприносе остваривању спортских
делатности.
Спорт инвалидних лица, одраслих и деце, је спортска активност лица која су физички или
ментално хендикепирана, у оквиру којих исказују своје способности, задовољавају
специфичне потребе и поспешују процес властите социјализације.
Спортска организација је организација која окупља спортисте ради остваривања
спортских и других циљева и задатака.
Спортско друштво је удружење спортских организација из различитих грана спорта.
Грански спортски савез је удружење основних и изведених облика организовања у једној
спортској грани.
Спортски објекат је посебан или вишенаменски отворен или затворен простор намењен за
спортске тренинге, вежбања, такмичење и одржавање спортских манифестација.
Спортска приредба, односно спортска манифестација је организовано спортско окупљање
такмичара и љубитеља спорта.
Међународне спортске приредбе су званична, пријатељска и ревијална такмичења
светског, европског и регионалног значаја које организују и у њима учествују спортске
организације и спортисти Републике Српске.
Основна начела
Члан 3.
Основна начела на којима се заснива овај закон су:
- поштивање међународних права и слобода човека и спортиста,
- подстицање спортског и општег развоја Републике Српске и локалних заједница,
- афирмација духа олимпизма и достојанственог спортског такмичења,
- заштита здравља спортиста и супротстављање употреби недозвољених стимулативних
средстава и борба против свих облика насиља, посебно у врхунском спорту,
- стручност у раду, изградња, реконосрукција и наменско коришћење спортских објеката.
Члан 4.
Бављење спортом у Републици Српској је добровољно, слободно и доступно свим
грађанима под једнаким условима, независно од расне, националне, верске, политичке и
полне припадности, здраво, безбедно и одвија се уз стручни надзор.
Члан 5.
Спортске организације и појединци који организују систематско физичко вежбање,
спортску активност и такмичења дужни су да обезбеде здравствену заштиту својим
члановима и учесницима у такмичењу у складу са правилником о здравственој заштити
спортиста и правилима гранских спортских савеза.
Члан 6.
Република Српска поштује начело аутономности спортских организација и других облика
спортског организовања, њихово право на уређивање унутрашњих односа, укључивање и
удруживање у спортске савезе и самостално доношење спортских правила која су у
складу са законом и међународним правилима.

Спортске организације и спортисти међусобне спорове спортског карактера решавају у
складу са својим и међународним спортским правилима и стандардима.
Члан 7.
Спортске организације и спортисти остварују своја права и обавезе прако гранских
спортских савеза, а у складу са својим статутима, одредбама овог закона и међународним
спортским правилима.
Грански спортски савези Републике Српске остварују своја права и обавезе у
међународним спортским савезима самостално или преко заједничких гранских
спортских савеза и Олимпијског комитета Босне и Херцеговине.
II - ОПШТИ ИНТЕРЕС И ПРОГРАМИ У ОБЛАСТИ СПОРТА
Општи интерес
Члан 8.
Спорт у Републици Српској је делатност од општег интереса.
Општи интерес из претходног става овог члана остварује се доношењем и реализацијом
програма развоја спорта.
Члан 9.
Под општим интересом, утврђеним у претходном члану, подразумева се и допринос
Републике Српске развоју спорта у Босни и Херцеговини, у складу са договореним
надлежностима, заједничким интересом и потребама (такмичења, наступи на
међународним манифестацијама, чланство у међународним асоцијацијама и др.).
Програми
Члан 10.
Република Српска, градови и општине доносе програме развоја спорта.
Програмима развоја спорта (у даљем тексту: програм) утврђују се основни правци,
стратегија развоја и остваривање општег интереса у спорту Републике Српске и локалног
интереса у граду и општинама.
Члан 11.
Програмима се утврђују нарочито:
- циљеви и задаци у области спорта на подручју Републике Српске, односно града и
општине;
- општи, материјални, кадровски, просторни и други услови за њихово остваривање;
- садржај и обим посебних облика спортске активности и манифестације које се
финансирају или суфинансирају из јавних средстава;
- извршиоци програма, начин њиховог избора и рокови за реализацију;
- време за које се доноси програм.

Члан 12.
Програме који се финансирају, деломично или у целини, из буџета и других извора
средстава Републике Српске, доноси Народна скупштина Републике Српске на предлог
Владе Републике Српске, а програме који се на исти начин финансирају из буџета и
других извора средстава града и општине доносе скупштине града или општине.
Програми из претходног става се доносе за период од четири године (Олимпијски циклус)
и краткорочни за период од једне године.
Члан 13.
Програми за чије се остваривање обезбеђују средства из буџета Републике Српске и
других извора средстава, у складу са овим законом, односе се на:
1. обезбеђивање услова за остваривање врхунских спортских резултата, организацију
спортских такмичења и манифестација деце, омладине, одраслих, те инвалидних лица;
2. стварање услова за рад гранских спортских савеза и удружења Републике Српске;
3. изградњу, опремање и одржавање спортских објеката од интереса за Републику
Српску, укључујући санацију и реконструкцију постојећих спортских објеката;
4. унапређење стручног, истраживачко-развојног и научно-истраживачког рада,
информатике, издаваштва и јавног информисања у спорту;
5. сарадњу са заједничким спортским савезима Босне и Херцеговине, међународним
спортским асоцијацијама и Олимпијским комитетом Босне и Херцеговине;
6. стварање услова и организовање спортских школа, центара, спортских кампова и
других институција од посебног значаја за развој спорта у Републици Српској;
7. обезбеђивање права из здравственог и пензијскоинвалидског осигурања врхунским
спортистима;
8. обезбеђивање стипендија врхунским спортистима за спортско усавршавање и
обезбеђивање новчаних награда за остваривање врхунских спортских резултата;
9. додељивање признања и награда за посебан допринос развоју и афирмацији спорта;
10. републичка спортска такмичења школске и студентске омладине, такмичења и
активности инвалидних лица, спортско-рекреативна такмичења, масовне и традиционалне
спортске манифестације.
Члан 14.
Организације у области спорта чијим програмима се остварује општи интерес, најкасније
до 1. октобра текуће године, достављају министарству надлежном за послове спорта,
односно надлежном органу града или општине, своје програме за наредну годину са
предрачуном трошкова потребним за њихово остваривање.
Са организацијама из претходног става давалац средстава закључује уговор којим се
уређују међусобна права и обавезе.
Члан 15.
Корисници средстава из буџета Републике Српске, односно града или општине, обавезни
су да министарству надлежном за послове спорта, односно надлежном органу града или
општине, доставе извештај о наменском коришћењу одобрених средстава.
Извештај из претходног става доставља се обавезно једном годишење.

Члан 16.
Министарство надлежно за послове спорта, односно надлежни орган града и општине,
утврђују критерије и годишњи план расподеле средстава у року од 60 дана од дана
усвајања буџета Републике Српске и врше надзор над реализацијом програма и наменског
коришћења одобрених средстава.
Министарство надлежно за послове спорта и надлежни орган града или општине могу
своја права и надлежности пренети на другу установу, организацију или орган.
Члан 17.
Програми који се суфинансирају из буџета града или општине у складу са законом односе
се на:
1. изградњу, одржавање, коришћење и реконструкцију спортских објеката;
2. учешће у обезбеђивању реализације општинског, градског и међуопштинског нивоа
школских и студентских спортских такмичења, такмичења инвалидних лица, спортскорекреативних такмичења, масовних и традиционалних манифестација;
3. стварање услова за подизање квалитета рада свих активних спортиста, а посебно рада
са младим спортски надареним појединцима и екипама;
4. учешће у финансирању делатности спортских удружења, друштава, гранских
спортских савеза и удружења града, односно општине;
5. организацију и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за
општину, односно град;
6. учешће у школовању, стручном усавршавању и стварању услова за рад спортских
стручњака и стручњака у спорту;
7. учешће у финансирању здравствене заштите спротиста аматера у складу са важећим
прописима;
8. обезбеђење услова за спортске активности инвалидних лица.
Категоризација
Члан 18.
Категоризацијом спортова у Републици Српској (у даљем тексту: категоризација)
одређују се критерији за рангирање спортских грана на основу општих и материјалних
услова, спортских достигнућа, традиције, развијености спортске гране, здравственог и
медијског значаја, атрактивности, приступачности и других значајних фактора спортске
гране.
Категоризацијом спортиста утврђују се критерији за рангирање спортиста оба пола на
основу вредности остварених резултата, узраста, категоризације спортова, традиције и
поступка рангирања.
Категоризација спортова и спортиста односи се и на инвалидна лица која се баве спортом.
Члан 19.
У складу са републичком категоризацијом надлежни орган општине, односно града
одређује ранг спортских грана и спортиста на подручју општине - града.

Члан 20.
Категоризацију прописује министар надлежан за послове спорта на основу мишљења
стручног савета Републике Српске, а за град или општину овлашћено лице на основу
мишљења стручног савета града или општине.
III - СТРУЧНИ САВЕТ
Члан 21.
Влада Републике Српске, на предлог министарства надлежног за послове спорта, образује
стручни савет (у даљем тексту: савет), ради давања мишљења у припремању одлука о
стручним питањима у спорту, стручне помоћи, те изради програма развоја, предлога
програма за олимпијски циклус и годишњих програма из члана 12. овог закона.
Чланове савета чине спортски стручњаци, спортисти и спортски радници.
Надлежни органи града, односно општине, образују своје савете.
Члан 22.
Савети у оквиру свог делокруга рада разматрају, предлажу и дају мишљења о:
- спортским активностима које су од приоритетног значаја за Републику Српску, град или
општину;
- критеријима за категоризацију спортова и спортиста;
- предлозима система такмичења Републике Српске, града и општине;
- програмима развоја спорта, плановима здравствене заштите спортиста и програмима
борбе против коришћења недозвољених стимулативних средстава, насилног и недоличног
понашања спортиста и гледалаца;
- иницијативама за измену и допуну закона, те других прописа;
- наставним плановима и програмима, школовању и усавршавању стручног кадра за
потребе спорта;
- програмима рада спортских центара, кампова и спортских школа;
- програмима наставе физичког васпитања, правима и обавезама ученика и студената
спортиста и врхунских спортиста;
- критеријима за утврђивање статуса врхунског спортисте, професионалног спортисте и
професионалне спортске организације;
- критерију за избор лица која врше надзор над стручним радом.
Савети обављају и друге стручне послове на предлог министра надлежног за послове
спорта.
Члан 23.
У циљу што успешнијег рада савети могу формирати комисије, експертске групе и друга
радна тела.
Стручне и административне послове за потребе рада савета обављају надлежни органи за
послове спорта у Републици, граду или општини, или одговарајуће установе за развој
спорта.
Средства за рад савета обезбеђује министарство надлежно за послове спорта, односно
град или општину.

Члан 24.
Савет доноси пословник о свом раду.
II - СТРУЧНИ РАД У ОБЛАСТИ СПОРТА
Члан 25.
Стручни рад у области спорта, у смислу овог закона, обухвата: тренажни рад,
истраживачко-развојни и научноистраживачки рад; стручно обучавање, оспособљавање и
усавршавање; планирање и програмирање развоја спорта; информационодокументациону делатност; међународну стручну сарадњу; пропаганду, рекламу и
маркетинг у спорту: јавно информисање; издаваштво; професионално вођење пословања
и друге видове стручног рада у спорту.
Члан 26.
Стручни рад у спортским организацијама обављају спортски стручњаци и стручњаци у
спорту.
Спортски стручњаци су лица која имају најмање више образовање у области спорта,
односно физичке културе или лица која су оспособљена за обављање одређених стручних
послова у области спорта.
Стручњаци у спорту су лица разних занимања која учествују у спортским активностима и
спортским делатностима.
Ближе одредбе о спортским стручњацима и стручњацима у спорту утврђују се
правилником из члана 27. овог закона.
Члан 27.
Школовање спортских стручњака и стручњака у спорту обавља се у складу са прописима
у области образовања и овим законом.
Послове школовања и стручног усавршавања кадрова за потребе спорта обављају
факлутети за физичку културу, установе, центри за школовање кадрова и друге
организације у складу са законом.
Министар надлежан за послове спорта доноси правилник којим утврђује услове за
обављање послова оспособљавања и стручног усавршавања кадрова, начин
оспособљавања, организације надлежне за образовање, номенклатуру спортских
занимања, звања и друго у складу са прописима образовања у Републици Српској и
правилима међународних асоцијација.
Члан 28.
Стручни планови у спорту садрже планске циљеве у погледу физичке, техничке и
тактичке припремљености спортиста који желе постићи, методе и средства за побољшање
припремљености спортиста, облике, обим и динамику контроле здравља и
припремљености спортиста, те план такмичења и слично.

Члан 29.
Грански спортски савези могу у складу са овим законом и правилником из члана 27.
организовати у својој спортској грани центар за школовање и стручно усавршавање
кадрова.
Члан 30.
Спортски стручњаци и стручњаци у спорту обавезни су да се стручно усавршавају према
правилима надлежног гранског спортског савеза, правилника из члана 27. овог закона и
међународним правилима.
V - УЧЕНИЧКЕ И СТУДЕНТСКЕ АКТИВНОСТИ
Члан 31.
Школска спортска такмичења у Републици Српској су масовна такмичења ученика и
студената у оквиру школског система у складу са законом.
Организацију, правила и услове одржавања ученичких и студентских такмичења у
Републици Српској уређује министар надлежан за послове образовања и министар
надлежан за послове спорта, те школски спортски савези и спортски савез студената.
Члан 32.
Програми наставе физичког васпитања у предшколским установама, основним школама,
средњим школама и на факулететима који се односе на физичко васпитање, доносе се у
складу са законом и претходним мишљењем министарства надлежног за послове спорта.
Права и обавезе ученика и студената врхунских спортиста утврђују се актом који доноси
министар надлежан за послове образовања на предлог министра надлежног за послове
спорта.
Члан 33.
У основним и средњим школама и на факултетима могу се формирати школске, односно
студентске спортске организације.
Школске и студентске организације могу се удруживати у школски, односно студентски
спортски савез.
Члан 34.
Активност школских спортских организација, као и спортска такмичења, финансирају се
из средстава буџета Републике Српске, града и општине намењених за развој спорта и из
средстава намењених за финансирање основног, средњег и високошколског образовања.
VI - СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА
Члан 35.
Спортске организације инвалидних лица могу се оснивати као удружења, или као
предузећа, која се баве спортско рекреативном, активношћу.

Обавеза Републике, града и општине је да додатним мерама стварају услове и стимулишу
активност инвалидних лица.
Власници спортских објеката дужни су да омогуће физички приступ инвалидних лица
спортским теренима.
Члан 36.
Спортске организације инвалидних лица могу се добровољно удруживати у спортски
савез инвалидних лица Републике Српске, града, односно општине.
Спортски савез инвалидних лица Републике Српске удружује се у међународне спортске
асоцијације инвалидних лица.
Члан 37.
Спортски савез инвалидних лица организује спортско рекреативна такмичења, доноси
правила, правилник о стручним кадровима, програм активности и обавља друге послове
које су му поверили оснивачи.
Члан 38.
Активности спортских организација и савеза инвалидних лица финансирају се делом из
буџета Републике Српске, која су му намењена за развој спорта, односно буџета града или
општине, као и из средстава Фонда пензијског и инвалидског осигурања, Фонда
здравственог осигурања и других извора у складу са законом.
VII - РЕКРЕАТИВНЕ, МАСОВНЕ И ТРАДИЦИОНАЛНЕ СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ
Члан 39.
Рекреативне, масовне и традиционалне спортске активности грађана свих узраста
доприносе унапређењу и побољшању њиховог физичког и психичког развоја, афирмацији
хуманих вредности живота и одржавању традиција и обичаја грађана Републике Српске.
Активности из претходног става остварују се путем различитих спортско-рекреативних
облика, као што су масовне, колективне и појединачне акције, покрети, манифестације а у
складу са овим законом.
Члан 40.
Спортске организације за обављање активности из претходног члана могу се слободно и
добровољно организовати као спортска удружења, предузећа, агенције, соколске
организације и други облици организовања у складу са законом.
Члан 41.
Спортске организације из претходног члана могу се удруживати у спортско-рекреативне
савезе, савезе соколских организација и друге облике на нивоу Републике Српске, града,
општине, под условима утврђеним овим законом.

VIII - ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СПОРТИСТА
Члан 42.
Спортисти имају сва права грађана утврђена Уставом и законом, а посебно она права која
су утврђена општим начелима овог закона и одредбама које се односе на бављење
спортским активностима, удруживање и услове под којим обављају своју активност.
Спортисти су обавезни да се придржавају општих и посебних правила прописаних
законима и правилима својих организација и међународним спортским правилима.
Члан 43.
Учешће у спортским такмичењима обавља се аматерски, а може да буде и професионално
под условима прописаним овим законом.
Професионално учешће у спортским такмичењима је учешће лица која имају
професионални уговор са спортском организацијом за коју наступају у спортским
такмичењима, или када у индивидуалном спорту учествују самостално као лица која се
спортом баве професионално.
Уговор из претходног става овог члана, садржи, нарочито време на које се уговор
закључује, накнаду на име закључивања уговора, динамику исплате уговорених обавеза,
премије и награде за остварене резултате, права из здравственог и пензијско-инвалидског
осигурања, као и друга права и обавезе.
Члан 44.
Статус професионалног спортисте, као и права и обавезе у вези са његовим радом,
уређују се актима професионалне спортске организације са којом је професионални
спортиста закључио уговор, правилима гранског спортског савеза, међународним
спортским правилима и овим законом.
Спортске организације које учествују у републичким и међународним спортским
такмичењима могу имати статус професионалне спортске организације.
Министарство надлежно за послове спорта подзаконским актом утврђује критерије за
стицање статуса професионалне спортске организације и професионалног спортисте.
Члан 45.
Грански спортски савези на основу међународних спортских правила, утврђују услове
под којима се могу у професионалним спортским организацијама ангажовати спортисти и
спортски стручњаци страни држављани.
Права и обавезе спортиста, страних држављана регулиш у се уговором и међународним
спортским правилима.
Спортски стручњаци страни држављани морају поседовати дозволу за рад од надлежног
државног органа и региструју се код министарства надлежног за послове спорта.
Члан 46.
Врхунски спортиста је држављанин Републике Српске који постиже врхунске спортске
резултате међународне вредности.
Критерије за стицање звања врхунског спортисте утврђује министарство надлежно за
послове спорта.

Врхунски спортиста може да се бави спортском активношћу професионално или
аматерски.
У индивидуалним спортовима врхунски спортиста може се бавити професионално
спортском активношћу у виду самосталне спортске делатности или као самостални
спортиста.
На обављање спортске делатности из претходног става примењују се прописи који
уређују приватно предузетништво.
Члан 47.
Аматерске и професионалне спортске организације својим актима могу утврдити посебна
права својим спортистима, који аматерски учествују у такмичењима или на спортским
приредбама, као што су право на премије и награде за постигнуте резултате, стипендије,
накнаде за трошкове појачане исхране, накнаде за набавку спортске опреме, те трошкове
учешћа на стручном усавршавању и такмичењу.
Права из претходног става могу се утврдити и за спортисте стручњаке и за стручњаке у
спорту.
Члан 48.
Аматерски спортиста има право на здравствено осигурање сходно прописима осигурања
лица која самостално обављају делатности, уколико нису осигурана по прописима
обавезног здравственог осигурања, у складу са законом.
Обавезе по основу здравственог осигурања из претходног става овог члана могу преузети
спортске организације или друга правна лица у складу са законом.
Члан 49.
Врхунском спортисти аматеру обезбеђује се плаћање доприноса за здравствено и
пензијско-инвалидско осигурање, осигурање од последица несретног случаја, као и
накнаде за стипендије из буџета Републике Српске.
Услове и поступак за плаћање доприноса из претходног става, као и висину стипендије,
прописује министарство надлежно за послове спорта.
Члан 50.
Такмичар може учествовати на такмичењу ако је пре почетка система такмичења или
полусезоне утврђена његова општа и посебна здравствена способност у овлашћеним
спортским амбулантама, а у складу са правилником о здравственој заштити и спортским
правилима гранског спортског савеза.
Члан 51.
У области спорта забрањена је употреба, навођење на употребу и давање недозвољених
стимулативних средстава у складу са законом, спортским правилима и европском
конвенцијом против допинговања у спорту.
Забрањено је спортисту излагати спортским активностима које могу да угрозе или
погоршају његово здравствено стање.
Обавеза је спортиста да сарађују са здравственим службама и посебним органима који
проверавају евентуалну употребу недозвољених стимулативних средстава.

Члан 52.
Спортиста има право да на основу слободно изражене воље да своју сагласност за учешће
у репрезентативним селекцијама Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, а у
складу са закљученим уговором и међународним спортским правилима.
Члан 53.
Спортисти и спортски стручњаци могу да оснују спортски синдикат у складу са
правилима Савеза синдиката Републике Српске.
IX - ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА
Спортске организације
Члан 54.
Спортска организација је организација која окупља спортисте, спортске раднике,
спортске стручњаке, стручњаке у спорту и друге љубитеље спорта, а основана је ради
обављања спортских активности и делатности.
Спортске организације могу се основати као спортска удружења, спортска друштва,
предузећа, установе, спортски савези, стручна удружења (у даљем тексту: спортска
организација).
Члан 55.
Спортске организације оснивају се и организују слободно и самосталне су у остваривању
својих права и обавеза.
Спортске организације су невладине организације чији је рад јаван.
Члан 56.
Спортске организације могу обављати привредне делатности које су непосредно повезане
са остваривањем њихових основних статутарних циљева и активности (сродне
делатности), без обавезе формирања посебног правног лица.
Члан 57.
Спортска организација стиче својство правног лица уписом у регистар који води основни
суд у седишту окружног суда на чијем подручју спортска организација има седиште (у
даљем тексту: судски регистар).
Право обављања спортских активности и делатности спортске организације стичу након
уписа у регистар који води министарство надлежно за послове спорта (у даљем тексту:
спортски регистар).
У истом месту (општини) и под истим именом не могу се регистровати у једној спортској
грани две спортске организације, изузев ако се не ради о женској и мушкој категорији
чланства.

Члан 58.
У судски регистар уписују се оснивање и престанак рада спортске организације, статусне
промене и други подаци утврђени актом о регистрацији.
Члан 59.
У спортски регистар уписују се следећи подаци:
1. назив и седиште спортске организације;
2. име, пребивалиште, лични број, односно назив и седиште оснивача;
3. циљеви удруживања и оснивања;
4. име, пребивалиште и лични број овлашћеног лица за заступање спортске организације;
5. врста спортске активности, односно делатности;
6. извори средстава за активност;
7. начин обављања стручног рада;
8. спортски објекти који се користе за обављање спортских активности;
9. део спортске организације који има својство правног лица;
10. број и датум решења о упису у судски регистар суда надлежног за упис;
11. у регистар се уписују и други подаци утврђени овим законом и другим прописима.
Решење о упису спортске организације у спортски регистар садржи податке из
претходног става, као и број решења надлежног суда о упису.
Члан 60.
Поступак за упис у спортски регистар покреће се пријавом за упис од стране овлашћеног
лица спортске организације.
Уз пријаву за упис у спортски регистар предлажу се: решење о упису у судски регистар,
оснивачки акт, статут, списак чланова органа управљања и имена лица овлашћених за
заступање.
У случају да две или више организација на подручју исте општине поднесу захтев за упис
под истим називом, одобриће се онај захтев који је раније поднесен.
У случају да је такав упис извршен, министарство надлежно за послове спорта ће донети
решење којим ће касније уписаној спортској организацији наложити да у року од 30 дана
изврши промену свог назива. Ако не поступи по решењу у одређеном року спортска
организација на коју се оно односи брише се из регистра.
Министарство надлежно за послове спорта је обавезно да на основу прописно поднесене
пријаве донесе решење о упису у року од 30 дана од дана пријема пријаве.
Члан 61.
Начин вођења регистра, садржај обрасца спортског регистра, исправе које се прилажу и
садржај пријаве за упис ближе прописује министар надлежан за послове спорта.
Спортска организација брише се из спортског регистра на основу коначног решења о
престанку рада заснованог на правоснажној пресуди о забрани рада спортске
организације, или ако надлежни орган спортске организације донесе одлуку о престанку
рада, односно одлуку о статусној промени ако је спортска организација престала
деловати.
Члан 62.

Имовину спортске организације чине новчана средства, хартије од вредности, право
својине на покретним и непокретним стварима и друга имовинска права.
Спортске организације за своје обавезе одговарају целокупном својом имовином.
Престанком рада имовина спортске организације прелази на статутом одређено правно
лице са истим или сличним циљевима у оквиру спорта.
Члан 63.
Спортска организација може засновати радни однос са спортистима, спортским
стручњацима, административним и помоћним радницима на одређено и неодређено
време у складу са законом, уговором, спортским правилима и одредбама овог закона.
1. Спортска организација као удружење
Члан 64.
Спортску организацију као удружење грађана (у даљем тексту: спортско удружење) могу
да оснују најмање три физичка или једно правно лице, у складу са законом.
Члан 65.
Члан удружења може бити свако физичко или правно лице које је добровољно
приступило удружењу у складу са овим законом.
Члан 66.
Статутом спортског удружења може се прописати да део спортског удружења (клубови,
селекције, активи, огранци, подружнице, организационе јединице и др.) имају својство
правног лица.
Део спортског удружења које има својство правног лица уписује се у спортски регистар.
Члан 67.
Међународна спортска удружења и њихова представништва и други организациони
облици, односно организациони облици страних спортских удружења могу имати
седиште на територији Републике под условом да су регистровани у складу са законом, уз
претходно прибављену сагласност министарства надлежног за послове спорта.
а) Чланство
Члан 68.
Чланови спортског удружења могу бити: оснивачи, спортисти, стручњаци, спортски
радници и остала лица која се добровољно учлане у складу са статутом спортског
удружења.
Члан 69.
Учлањење и иступ из спортског удружења врши се у складу са правилима надлежног
гранског спортског савеза или статута спортског удружења.

Малолетна лица могу бити чланови спортског удружења и учествовати у раду на начин
прописан статутом.
Чланови имају право да у свако доба иступе из спортског удружења.
Спортским правилима надлежног гранског спортског савеза може се предвидети да је
иступање из спортског удружења спортиста, који имају потписан уговор о
професионалном ангажовању, или уговор о стипендирању, дозвољено само у складу са
одредбама уговора.
б) Оснивање, назив и седиште
Члан 70.
Оснивачка скупштина спортског удружења доноси оснивачки акт, статут и именује
органе управљања.
Спортско удружење настаје доношењем оснивачког акта који садржи:
1. име, адресу, назив и седиште оснивача;
2. циљеве и задатке удруживања;
3. име и презиме лица овлашћених за заступање од избора органа удружења;
4. усвојен и потврђен статут удружења.
Члан 71.
Назив спортског удружења гласи на службеном језику Републике Српске.
Назив спортског удружења може се, ако је то предвиђено статутом, уписати у спортски
регистар на једном или више страних језика, с тим што назив на службеном језику
Републике Српске мора бити уписан на првом месту.
Назив спортског удружења мора се јасно разликовати од назива и знака других спортских
удружења.
Члан 72.
Седиште спортског удружења је у месту у коме је седиште управе.
в) Управљање
Члан 73.
Спортским удружењем управљају чланови у складу са законом и статутом спортског
удружења.
Лица запослена у спортском удружењу учествују у управљању спортским удружењем у
складу са законом, колективним уговором, оснивачким актом и статутом.
Статутом спортског удружења може се предвидети да оснивачи, односно други поједини
чланови, имају посебна права у погледу управљања удружењем, сразмерно достигнутом
нивоу такмичења и доприноса у раду удружења, али под условом да та права нису у
супротности са статутом, општим актима и правилима спортских асоцијација.
Члан 74.
Спортско удружење са државним капиталом може уговором за одређени период
поверити, односно пренети, у потпудности или сразмерно вредности уложених средстава,
овлашћења управе удружења, физичком или правном (домаћем или страном) лицу које

унесе у спортско удружење средства потребна за остваривање циљева и програма
удружења.
Физичко или правно лице из претходног става уговором преузима обавезу финансирања
спортског удружења у одређеном периоду у складу са програмом развоја.
Средства унесена у спортско удружење на основу става 1. овог члана улазе у имовину
спортског удружења.
Уговор из става 1. овог члана закључује се у писменој форми и постаје пуноважан тек по
добијању сагласности министарства надлежног за послове спорта.
Уговор из става 1. овог члана уписује се у спортски регистар и не може бити закључен на
период дужи од четири године.
Одлуку о закључењу уговора из става 1. овог члана доноси скупштина спортског
удружења.
Спортско удружење из става 1. овог члана обавезно је да, преко овлашћеног
процењивача, изврши процену вредности капитала спортског удружења пре потписивања
и након истека уговора.
После истека рока на који је закључен уговор из става 1. овог члана, стање имовине
спортског удружења мора бити најмање исто као и на дан закључења уговора.
У случају да спортско удружење по истеку уговора оствари негативан пословни резултат
или му је имовина смањена, лице које је преузело управљање дужно је да губитак,
односно умањење имовине, надокнади сопственим средствима.
На улагање средстава у спортско удружење које врши страно лице сходно се примењују
прописи о страном улагању у предузећа, осим ако овим законом није другачије одређено.
г) Заступање
Члан 75.
Спортско удружење заступа овлашћено лице у складу са статутом.
Подаци о лицу овлашћеном за заступање спортског удружења уписују се у спортски
регистар и то лице је обавезно да свој оверен потпис достави органу који води регистар.
д) Органи спортског удружења
Члан 76.
Скупштина је највиши орган управљања спортског удружења.
Скупштина доноси статут, одлучује о статусним променама, бира и разрешава чланове
извршних органа, разматра и усваја извештај о раду и финансијском пословању и
одлучује о другим питањима која нису у надлежности другог органа.
Скупштина спортског удружења заседа најмање једном годишње, а може заседати и више
пута кад се за то стекну услови.
Ако статутом није другачије одређено, скупштину чине сви чланови удружења са
једнаким правом гласа.
Статутом спортског удружења могу се предвидети и други органи.
Уколико статутом није предвиђено образовање извршног или другог органа управљања,
скупштина ће именовати једно или више лица које ће заступати спортско удружење у
правном саобраћају.

ђ) Обављање активности и делатности
Члан 77.
Спортско удружење може да врши само оне спортске активности и делатности којима се
остварују циљеви утврђени његовим статутом и одредбама овог закона.
Спортско удружење може обављати спортске активности и спортске делатности ако има
обезбеђен одговарајући простор, односно објекат, одговарајућу опрему и стручни кадар и
ако испуњава услове у погледу безбедности спортиста при бављењу спортским
активностима, у складу са овим законом и спортским правилима надлежног гранског
спортског савеза.
Министар надлежан за послове спорта ближе прописује услове из става 2. овог члана и
утврђује да ли су они испуњени.
е) Имовина и финансирање
Члан 78.
Оснивачи спортског удружења обавезни су да обезбеде средства потребна за почетак рада
спортског удружења.
Члан 79.
Спортско удружење може стећи имовину из добровољних прилога и поклона који имају
новчану вредност, спонзорства, реклама, донација, финансијских средстава из буџетских
дотација, субвенција и дивиденди, закупнина, прихода стечених путем остваривања
циљева и активности удружења, из средстава игара на срећу и других извора у складу са
законом.
Уколико спортско удружење у току године оствари већи приход од расхода, обавезно је
да тај вишак употреби за остваривање статутарних циљева.
Члан 80.
Имовина спортског удружења не може се делити члановима спортског удружења.
Одредба из става 1. овог члана не односи се на накнаде трошкова насталих обављањем
послова у корист спортског удружења, накнада за организовање и обављање стручног
рада и накнада и награда спортистима у складу са овим законом и спортским правилима,
под условом да висина накнада и награда није супротна непрофитној природи спортског
удружења.
Члан 81.
Средства добијена из јавних прихода (буџета), спортско удружење је обавезно да
употреби на економски рационалан начин и искључиво за остваривање својих
статутарних циљева, односно за одобрене намене.
Члан 82.
Престанком постојања спортског удружења имовина која преостане након подмирења
обавеза прелази на правна лица предвиђена законом, односно статутом спортског
удружења (у даљем тексту: примаоци).

Статутом спортског удружења са државним капиталом, као прималац имовине у случају
престанка постојања спортског удружења, може се одредити само правно лице са истим
или сличним циљевима и истом својинском структуром (Република Српска или јединица
локалне управе) на чијој територији спортска организација има седиште.
Правно лице предвиђено законом као прималац имовине обавезно је да добијена средства
употреби за остваривање спортских циљева.
Члан 83.
Располагање имовином спортског удружења супротно одредбама овог закона је ништаво.
ж) Општа акта
Члан 84.
Статут је основни општи акт спортског удружења и други општи и спроведбени акти
морају бити у сагласности са истим.
Статут и друга општа акта спортског удружења морају бити у складу са овим и другим
законом.
Члан 85.
Статут спортског удружења обавезно садржи одредбе о називу и седишту, циљевима,
стицању и престанку чланства, правима и обавезама чланова, органима и начину њиховог
избора, начину сазивања скупштине, начину доношења одлука и начину њиховог
оверавања, заступању, решавању спорова унутар спортског удружења, добровољном
престанку и поступању са имовином у том случају, подручју деловања и другим
питањима која су одређена законом.
Одредбе статута који доносе оснивачи спортског удружења у поступку оснивања морају
бити у сагласности са одредбама акта о оснивању.
Члан 86.
Спортско удружење престаје са радом брисањем из спортског регистра на основу решења
о брисању из судског регистра.
Члан 87.
Правоснажне одлуке суда и сталне спортске арбитраже из члана 96. овог закона, донесене
у складу са законом органи управљања, односно лица овлашћена за заступање спортског
удружења, дужна су да изврше до утврђеног рока.
з) Статусне промене
Члан 88.
Закључењем уговора о спајању спортско удружење може се спојити, са другим спортским
удружењем преносом, односно припајањем имовине спортског удружења (преузето
спортско удружење) на друго спортско удружење (спортско удружење преузималац), и
поделити на два или више спортских удружења уз престанак постојећег спортског
удружења.

Спајањем и поделом спортског удружења не може се мењати својинска структура
спортског удружења, нити се промене могу вршити у време када то може да угрози
систем такмичења у текућој такмичарској сезони.
Члан 89.
Спортска удружења настала поделом одговарају солидарно за обавезе подељеног
спортског удружења.
Уписом спајања у регистар, имовина, укључујући и права и обавезе, преузетог спортског
удружења, прелазе на спортско удружење преузимаоца.
Уписом спајања спортског удружења чланови преузетих спортских удружења постају
чланови спортског удружења преузимаоца.
Наступи спортиста из спортских удружења из става 1. овог члана остварују се у складу са
спортским правилима надлежног гранског спортског савеза.
2. Спортска организација као предузеће
Члан 90.
Спортску организацију као предузеће, односно установу могу основати у складу са
законом, Република Српска, град, општина, физичка и правна лица.
У спортској организацији из става 1. овог члана спортиста може да се бави спортским
активностима професионално, закључењем уговора или аматерски, закључењем уговора о
делу (бављење спортским активностима), односно уговора о стипендирању у циљу
спортског усавршавања.
Спортска организација из става 1. овог члана може обављати спортске активности и
делатности ако испуњава услове из члана 77. став 2. овог закона.
Члан 91.
Спортска организација може се основати као предузеће и обављати спортске активности
и делатности уколико се спортска активност обавља већим делом као делатност
предузећа.
Из назива предузећа из става 1. овог члана мора бити видљиво да је реч о спортској
организацији.
Члан 92.
На спортске организације као предузећа примењују се одредбе чл. 57, 58, 59, 60. и 61.
овог закона, које се односе на садржај, услове и начин уписа у судски и спортски
регистар.
3. Грански спортски савези
Члан 93.
Грански спортски савези су асоцијације спортских организација, спортских стручњака и
стручњака у спорту у једној спортској грани.
На територији Републике Српске може се у једној спортској грани основати један грански
спортски савез и то на нивоу Републике Српске, регије, града и општине.

Грански спортски савез може се основати ако за његово оснивање искажу интерес
најмање три спортске организације у истој грани.
Грански спортски савези оснивају се и организују слободно на основу одлуке о оснивању.
Грански спортски савези могу стицати средства за обављање својих спортских
активности и делатности из оснивачких улога, чланарина, прилога, поклона, легата,
буџета, игара на срећу, уступања телевизијских права, реклама на спортским
такмичењима, такси на трансфер играча и стручних кадрова, те прихода који се остварују
сопственим активностима, прихода од предузећа чији су оснивачи, као и других извора
утврђених законом.
Члан 94.
Грански спортски савез обавезан је да донесе спортска правила у одговарајућој грани
спорта у складу са правилима међународних спортских асоцијација.
Спортским правилима из става 1. овог члана грански спортски савези утврђују нарочито:
- начела организовања;
- права и обавезе спортиста и спортских стручњака;
- правила за организовање спортских такмичења и учешће на њима;
- мере за борбу против употребе недозвољених стимулативних средстава;
- мере за здравствену заштиту спортиста у складу са правилником о здравственој заштити
спортиста;
- услове преласка спортиста из једне спортске организације у другу и санкције за
непоштивање прописа;
- накнаду која припада спортској организацији из које долази спортиста као и накнаду од
стране спортске организације у коју прелази;
- систем лиценцирања спортиста, спортских стручњака и спортских организација за
учешће на такмичењима;
- мере за осигурање безбедности учесника спортских приредби;
- услове и начин обављања спортске активности и стручног рада;
- стручно образовање и усавршавање;
- програмирање развоја спортске гране и др.
Грански спортски савез је обавезан да у року од 15 дана достави министарству надлежном
за послове спорта усвојена спортска правила.
Члан 95.
Грански спортски савез самостално уређује систем такмичења својих чланова, као и
учешће спортских организација на спортским такмичењима и приредбама у Републици
Српској.
Грански спортски савез обезбеђује регуларност спортских такмичења из своје
надлежности.
Спортска такмичења у једној грани спорта могу се организовати само од једног савеза.
Грански савези могу у колективним спортовима успоставити посебан систем такмичења
за професионалне спортске организације.
Члан 96.
При гранском спортском савезу образује се стална спортска арбитража као начин
решавања спортских спорова између гранског спортског савеза и чланова савеза, односно
спортских организација као удружења и њихових чланова.

Стална спортска арбитража одлучује о споровима из става 1. овог члана у складу са
статутом гранског спортског савеза или удружења.
Одлука сталне спортске арбитраже је коначна и има снагу правоснажне судске пресуде.
Члан 97.
Више гранских спортских савеза, на основу одлуке о удруживању, може се удружити у
савез спортских организација.
Одлуком се утврђује седиште, циљеви, задаци и послови савеза спортских организација и
начин његовог финансирања.
4. Удружења стручних радника и стручњака у спорту
Члан 98.
У области спорта могу се основати удружења стручних радника и стручњака у спорту
(спортиста, тренера, педагога физичке културе, судија, новинара, лекара, менаџера и сл.),
у циљу унапређења стручног рада и организације спорта.
Удружења из претходног става су део одговарајућег гранског спортског савеза и могу
имати статус правног лица у складу са одредбама овог закона, под условом да спортским
нормативним актима, поступцима и одлукама не нарушавају јединство спортске
организације или асоцијације.
5. Спортска друштва
Члан 99.
Спортске организације, спортисти, спортски стручњаци и стручњаци у спорту из
различитих грана спорта, могу се удруживати у спортска друштва.
Спортска друштва се оснивају ради остваривања заједничких циљева и интереса,
рационалнијег коришћења постојећих спортских простора, унапређења стручног рада и
заједничког наступа у програмирању развоја спортова друштва.
Члан 100.
Грански спортски савези, удружења спортских стручњака и стручњака у спорту, остала
удружења и спортска друштва, утврђена овим законом, уписују се у судски регистар и
спортски регистар.
На оснивање и упис у спортски регистар и друга питања у вези са организацијама из става
1. овог члана, примењују се одредбе овог закона које се односе на спортска удружења.
Установе и организације за обављање спортске делатности
1. Установе за развој спорта
Члан 101.
У циљу остваривања програма из члана 1. овог закона Влада Републике Српске може
основати републичку установу за развој спорта (дирекцију, фонд или други
организациони облик).

Члан 102.
Установа из претходног члана, у складу са овим законом, обавља следеће послове и
задатке:
- прикупља финансијска средства за реализацију програма (из буџета, од игара на срећу,
од уступљеног пореза, од такси на трансфер играча, донација, спонзорства и других
извора);
- утврђује критерије за расподелу средстава прикупљених у складу са претходном
алинејом и прати наменску реализацију;
- газдује и утврђује услове за коришћење пословних простора у области спорта,
спортских објеката и терена који су у надлежности Републике Српске;
- анализира постојеће стање у спорту и планира развој спорта на нивоу Републике
Српске;
- прикупља и обрађује статистичке податке;
- унапређује информативну делатност;
- пружа маркетиншке, административне, књиговодствено-рачуноводствене услуге за
гранске спортске савезе и спортска удружења и друге спортске организације;
- обавља функцију приватизационог фонда у области спорта у складу са законом.
Члан 103.
Органи установе су управни одбор, надзорни одбор и директор.
Органе из претходног става именује Влада Републике Српске.
Члан 104.
Ближе одредбе о установи за развој спорта регулисаће се одлуком о оснивању, статутом и
другим актима установе.
Члан 105.
Финансирање установе из члана 102. овог закона врши се из средстава које установа
обезбеди пружањем услуга спортским организацијама и надлежним органима државне
управе.
Члан 106.
Одредбе овог закона које регулишу установу за развој спорта могу се применити и на
организовање те установе на нивоу града.
Члан 107.
Поред установе из члана 101. овог закона, за остваривање утврђених циљева, могу се
основати и друге институције и органи у складу са законом.
2. Организације за обављање спортске делатности
Члан 108.
Спортске организације и друга правна и физичка лица могу оснивати организације за
обављање спортске делатности.

Организације из претходног става могу се основати као предузећа, задруге, агенције,
спортски центри, спортске школе, радње и други облици приватног предузетништва, у
складу са законом.
Организације из претходног става овог члана могу обављати спортске делатности ако
имају обезбеђене услове: простор, објекат, опрему, стручне раднике и друге услове у
складу са законом.
Организације из става 1. овог члана, које претежно обављају спортске делатности, пре
уписа у судски регистар, обавезне су прибавити сагласност министарства надлежног за
послове спорта.
3. Предузетништво
Члан 109.
Физичка лица могу самосталним радом да обављају спортску активност и спортску
делатност.
Спортску активност из става 1. овог члана, спортиста, као физичко лице, може обављати
само у индивидуалним спортовима и такмичењима на нивоу Републике Српске или
међународним такмичењима у складу са овим законима.
Самостални спортиста који учествује у спортским такмичењима и организује спортску
рекреацију и спортску обуку уписује се у судски регистар и у спортски регистар у складу
са овим законом.
Члан 110.
Физичко лице може обављати послове из области спорта као што су: обучавање у спорту,
научноистраживачки рад, планирање развоја, организовање такмичења, спортских
приредби и манифестација у области спорта, као и припрему и вођење тренинга
спортиста и других лица, у складу са законом.
Члан 111.
Физичко лице из претходног члана може обављати послове обучавања и припреме и
вођење тренинга ако има одговарајући цертификат од надлежне установе или
организације.
Члан 112.
Физичко лице које не испуњава услове из претходног члана може почети да обавља
послове само ако запосли лице које испуњава услове из претходног члана.
Члан 113.
На самостално обављање спортске делатности примењују се прописи о приватном
предузетништву - самосталним радњама ако овим законом није другачије регулисано.

X - СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ
Члан 114.
Спортски објекат, његов део или уређени простор је грађевина, односно површина,
намењена за спортске активности и делатности.
Спортски објекат има пратећи простор: санитарни, гардеробни, спремишни, гледалишни
и други са одговарајућом опремом.
Планинарски домови, соколски домови и други објекти имају статус спортског објекта.
Министарство надлежно за послове спорта утврђује да ли се нека површина или објекат
сматра спортским објектом у складу са овим законом и разврстава спортске објекте од
општег интереса за републику и објекте од интереса за град и општине.
Члан 115.
Власник, односно овлашћени корисник, спортског објекта (у даљем тексту: корисник),
дужан је да објекат користи и одржава у складу са прописима и наменом објекта.
Корисник је дужан да обезбеди сигурност спортиста, учесника и гледалаца, те да угради и
одржава санитарнохигијенске просторе.
Спортисти и друга лица која употребљавају спортски објекат и пратећу опрему дужни су
да не угрожавају и повређују друга лица на спортском објекту, да користе потребну
опрему и да поштују правила донесена на основу овог закона или других прописа, којим
се уређују услови и начин коришћења одређених спортских објеката.
Члан 116.
Министарство надлежно за послове спорта и министарство надлежно за просторно
планирање споразумно доносе правилник о просторним стандардима, нормативима и
урбанистичко-техничким условима за планирање мреже спортских објеката, као
саставног дела просторних и урбанистичких планова на нивоу Републике Српске, града и
општине.
Спортски објекат мора бити тако уређен да има архитектонске и физичке карактеристике
које осигуравају безбедност спортиста, гледалаца и других лица, онемогућавају избијање
нереда међу гледаоцима, обезбеђују ефикасно контролисање присутних, садрже
одговарајуће препреке или ограде и омогућавају деловање редарске службе и
представника јавне безбедности.
Министар надлежан за послове спорта ближе прописује услове из става 2. овог члана.
Спортски објекат мора имати одговарајући цертификат међународне или републичке
спортске организације.
Спортски објекат може се користити само ако су испуњени услови из ст. 2, 3. и 4. овог
члана.
Члан 117.
Део школе, односно факултета, намењен за остваривање наставног плана и програма
физичког васпитања ученика, односно студената, има статус спортског објекта.
Министар надлежан за послове образовања може да одобри програм коришћења објекта
из става 1. овог члана и спортистима и спортским организацијама, уколико се таквим
његовим коришћењем не омета остваривање наставног плана и програма.

Министар надлежан за послове спорта даје мишљење којим спортистима, односно
спортским организацијама, треба дати предност у коришћењу објекта из става 1. овог
члана.
Члан 118.
Министарство надлежно за послове спорта, по прибављању сагласности министарства за
послове просторног планирања, те мишљења општине, односно града, на чијем подручју
се налази спортски објекат, за који је издата трајна или привремена дозвола, изузетно
може одобрити промену намене или дислокације спортског објекта или његовог дела под
условом:
- да је на одговарајући начин обезбеђено обављање спортских активности на другој
локацији и у другом објекту;
- да више не постоји потреба за постојећим спортским објектом;
- да је промена намене од општег интереса.
Допуштена је промена намене дела спортског објекта из става 1. овог члана под условом
да тај део не служи извођењу спортских активности (сала, игралиште, борилиште,
стрелиште, базен и слично) и да промене не угрожавају извођење и праћење спортских
активности.
Министар надлежан за послове спорта издаје одобрење за промену намене спортског
објекта из претходног става овог члана.
Члан 119.
За штету која настане учесницима, гледаоцима и трећим лицима услед неусловности
спортског објекта, корисник спортског објекта одговара према правилима о објективној
одговорности.
Члан 120.
Под јавним спортским објектима, у смислу овог закона, подразумевају се посебно
уређене јавне површине у општој употреби, намењене за одређене спортске активности и
делатности (трим стазе, планинарске стазе, скијашки терени, бициклистичке стазе,
спортско риболовне стазе, плаже и сл.), доступне грађанима под једнаким условима.
Спортски објекти и терени из претходног става могу се користити само ако су обезбеђени
сви потребни услови и предузете све потребне мере за њихово безбедно коришћење, а
нарочито: одговарајуће уређење, опремање и одржавање, заштиту од елементарних
непогода, сигурносне запреке и ограде, одговарајуће ознаке, маркација и знакови.
Министар надлежан за послове спорта ближе прописује услове и начин уређења,
управљања, опремања, одржавања и коришћења јавних спортских објеката (начин
обављања делатности, рад служби, правила о реду и др.), ако законом није другачије
одређено.
Министарство надлежно за послове спорта утврђује да ли су испуњени услови из става 3.
овог члана.
Члан 121.
Јавним спортским објектима као добрима у општој употреби управља Влада Републике
Српске.

Влада Републике Српске може поверити, у складу са законом, управљање јавним
спортским објектом, односно дати га на коришћење одговарајућој организацији или
територијалној јединици локалне управе на чијој се територији објекат налази.
Актом о давању на управљање из става 2. овог члана, Влада Републике Српске утврђује
границе јавног спортског објекта.
Простор намењен за јавни спортски објекат одређује се одговарајућим просторним
планом, у складу са законом.
Када се шумско или пољопривредно земљиште на којем се простире јавни спортски
објекат налази у својини више лица, Влада Републике Српске, односно организација из
става 2. овог члана, споразумно са власницима земљишта уређује питања везана за
искоришћавање земљишта, у складу са законом.
XI - СПОРТСКЕ ПРИРЕДБЕ
Члан 122.
Организовањем спортских приредби (спортских такмичења и спортских манифестација)
могу се бавити спортске организације и друга физичка и правна лица (у даљем тексту:
организатор), под условима који су утврђени овим законом.
Члан 123.
Организатор је дужан да осигура несметано и безбедно одржавање спортске приредбе у
складу са законом, спортским правилима и Европском конвенцијом о насиљу и
недоличном понашању гледалаца на спортским приредбама.
Организатор је дужан да предузме мере које омогућавају предупређење ризика настанка
штете за учеснике, гледаоце и трећа лица.
Члан 124.
Спортско такмичење може да се организује уколико организатор има обезбеђене услове
предвиђене спортским правилима у погледу објекта, односно простора, опрему, стручне и
друге раднике и предузме мере у складу са овим законом.
Члан 125.
Организатор је дужан да, имајући у виду значај спортске приредбе, очекивани број
гледалаца, месне прилике и друге околности, донесе план безбедности и у сарадњи са
МУП-ом предузме потребне мере да за време њеног одржавања не дође до насиља или
недоличног понашања гледалаца, а нарочито:
- обезбеди употребу адекватних средстава против избијања нереда и недоличног
понашања, како у непосредној близини спортског објекта, тако и на прилазним путевима
које користе гледаоци;
- пружа благовремене информације Министарству унутрашњих послова;
- обезбеди такве карактеристике спортског објекта које осигуравају безбедност гледалаца,
онемогућавају лако избијање нереда међу њима, ефикасно контролисање масе,
одговарајуће препреке и ограде и могућност деловања органа безбедности;
- ефикасно одвајање група гостујућих навијача, по потреби издвајањем посебних
простора на спортском објекту гостујућим групама навијача, контролисањем продаје
улазница и предузимањем посебних мера предострожности непосредно пред такмичење;

- искључи или забрани приступ спортском објекту познатим или потенцијалним,
изгредницима и оним лицима који су под утицајем алкохола и других опојних средстава;
- опреми спортске објекте ефикасним системом јавног разгласа и његово коришћење, као
и друга средства публицитета ради подстицања гледалаца на коректно понашање;
- забрани уношење, продају и дистрибуцију алкохолних пића у оквиру спортског објекта,
као и сва безалкохолна пића која нису у безбедној амбалажи;
- обезбеди контролу да гледаоци у спортски објекат не уносе предмете који се могу
употребити у насилним поступцима, пиротехничка или хемијска средства;
- обезбеди лица за везу са органима реда и безбедности;
- обезбеди излазе за случај ванредне ситуације и њихово функционисање.
Члан 126.
Организатор међународне спортске приредбе на територији Републике Српске обавезан је
да о одржавању те приредбе обавести надлежни орган, као и министарство надлежно за
послове спорта.
Члан 127.
Спортске организације су обавезне да подстичу организовање и добро понашање клубова
навијача.
Гледаоцима су забрањени насилни, вулгарни и увредљиви поступци, а нарочито они који
изазивају расну, националну, политичку, верску и другу нетрпељивост.
Гледаоци и други учесници спортске приредбе дужни су да при доласку на спортску
приредбу, за време трајања спортске приредбе и при одласку са спортске приредбе
поступају у складу са законом, другим прописима, спортским правилима и упутствима,
налозима и упозорењима службеног особља организатора спортске приредбе и полиције.
Члан 128.
На и у спортским објектима на којима се одржава спортско такмичење, забрањено је
точење алкохолних пића на дан одржавања такмичења.
Гледаоци и други учесници спортске приредбе не смеју за време одржавања спортске
приредбе у спортски објекат уносити, односно употребљавати алкохол и опојна средства.
Члан 129.
Организатор спортске приредбе мора формирати, односно обезбедити одговарајуће
службе (редарску, хитне помоћи, спасилачку, ватрогасну).
Службено особље организатора спортске приредбе мора имати легитимацију и носити
јасне и упадљиве ознаке.
Члан 130.
На организовање спортских приредби примењују се, поред одредби овог закона и
прописи о јавном окупљању грађана.

Члан 131.
Влада Републике Српске утврђује услове и критерије за конкурисање спортских
организација за организовање међународних спортских приредби на територији
Републике Српске.
Надлежни органи града, односно општине, утврђују критерије и услове организовања
републичких спортских приредби на њиховом подручју.
XII - ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
Члан 132.
Влада Републике Српске утврђује признања и награде за посебан допринос развоју и
афирмацији спорта.
Надлежни органи града, односно општине, утврђују признања и награде за допринос
развоју и афирмацији спорта на њиховој територији.
Члан 133.
Облик признања, висина награде, критерији за њихову доделу, утврђују се посебним
правилником који доноси Влада Републике Српске на предлог министра надлежног за
спорт за ниво Републике Српске, а за ниво града или општине надлежни орган за спорт.
XIII - ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА
Члан 134.
Основу финансирања спорта чине приходи, које спортске и друге организације у области
спорта остваре, на основу програма, из буџета Републике Српске, града, општине,
прихода од игара на срећу и других извора.
Под другим изворима овај закон подразумева приходе од чланарина, поклона, јавних
донација, реклама на спортским такмичењима и манифестацијама, уступања
телевизијских права, прихода који се остварују сопственим активностима и прихода од
предузећа који су оснивачи.
Члан 135.
У циљу остваривања општег интереса, Република Српска, градови и општине издвајају
део средстава из буџета за финансирање програма у складу са овим законом.
Члан 136.
Школске и студентске спортске активности финансирају се из буџета средствима која су
намењена за финансирање основног, средњег и високог образовања, као и средствима
намењеним за финансирање развоја спорта Републике, града и општине.
Члан 137.
Правним и физичким лицима као пореским обвезницима, средства уложена у
спонзорства, донације, помоћи и рекламе за спортске намене признају се у расходе, чиме
се умањује пореска основица, сходно законима који регулишу област пореза.

Члан 138.
Аматерским спортским организацијама, спортистима и стручним радницима у спорту
признају се пореске олакшице на име накнада за стипендије, појачану исхрану, ауторска
права и трошкове смештаја, у складу са пореским законима.
Члан 139.
Спортске и друге организације у области спорта остварују царинске, пореске и друге
олакшице за набавку и увоз спортске опреме, грађевинског и другог материјала
неопходног за изградњу спортских објеката и терена, у складу са законом.
Спортски објекти имају статус школских објеката у односу на комунално-услужне
накнаде у складу са законом.
Члан 140.
Спортске организације могу основати самостално и у сарадњи са другим организацијама
и установама, фондацију за финансирање изградње и опремања спортских објеката,
учешће врхунских спортиста на међународним такмичењима као и организацију
међународних манифестација.
XIV -ИНФОРМАТИКА У СПОРТУ
Члан 141.
За организовано и систематично евидентирање стања у спорту, као основу за вођење
дугорочне политике развоја спорта, министарство надлежно за послове спорта води
следеће евиденције:
- правних и физичких лица која обављају спортске делатности, спортске и друге
организације,
- ученичких и студентских спортских организација,
- спортских објеката и терена,
- спортских такмичења и приредби,
- међународних спортских такмичења и приредби,
- научно-истраживачких и стручних радова у спорту,
- врхунских спортиста и професионалних спортиста,
- спортских стручњака и стручњака у спорту,
- врхунских спортских резултата и достигнућа.
Члан 142.
Спортске и друге организације у области спорта, као и појединци, обавезни су да воде и
достављају податке, утврђене у претходном члану, министарству надлежном за послове
спорта.
Министар надлежан за послове спорта ће прописати образац за доставу података из
претходног става.

Члан 143.
Спортске и друге организације у области спорта дужне су да воде базичне евиденције
својих чланова, спортских објеката, спортских стручњака и стручњака у спорту,
ангажованих спортиста, спортских резултата, финансијског пословања и др.
Члан 144.
Вођење евиденције и укупне информатике у спорту, министарство надлежно за послове
спорта, може поверити одговарајућој спортској установи у складу са овим законом.
Члан 145.
Министарство надлежно за послове спорта, у складу са овим законом, донеће правилник
којим ће се утврдити начин вођења евиденције, облик обрасца, обавезе и надлежности
појединих субјеката.
XV – НАДЗОР
Члан 146.
Надзор над применом овог закона и других прописа у спорту и надзор над стручним
радом у области спорта обавља министарство надлежно за послове спорта, преко
републичког спортског инспектора и спортских стручњака.
Послове републичког спортског инспектора може обављати лице које има високу стручну
спрему друштвеног смера, положен стручни испит и најмање три године радног искуства
у области спорта.
Спортске организације и друге организације у области спорта дужне су да републичком
спортском инспектору омогуће обављање надзора, односно обављање послова и задатака
утврђених законом.
Члан 147.
Републички спортски инспектор у вршењу инспекцијског надзора има право и дужност да
остварује увид и проверава:
1) да ли су спортске и друге организације организоване у складу са одредбама овог
закона;
2) да ли спортске и друге организације и појединци у области спорта обављају спортске
активности и делатности у складу са овим законом;
3) да ли се спроводе налози донесени при вршењу надозра над стручним радом спортских
стручњака и организација у области спорта;
4) да ли се спортски објекти одржавају и користе у складу са законом;
5) да ли се спортска приредба организује у складу са законом и спортским правилима, а
нарочито да ли је обезбеђено њено несметано и безбедно одржавање;
6) да ли се јавна средства користе у складу са наменом;
7) да ли се спортске приредбе високог ризика одвијају у складу са законом;
8) да ли спортске и друге организације у области спорта предузимају активности против
коришћења недозвољених стимулативних средстава у складу са законом;
9) да ли спортске и друге организације у области спорта воде прописане евиденције и
достављају недлежном органу прописане податке;

10) да ли су спортске и друге организације у области спорта донеле прописана општа акта
и да ли су она у складу са законом и другим прописима;
11) да ли се имовина спортских и других организација у области спорта користи у складу
са законом;
12) да ли спортске и друге организације у области спорта обављају привредну и другу
делатност у складу са законом;
13) да ли се здравствена заштита спортиста спроводи у складу са важећим правилником и
законским прописима;
14) да ли се спроводе налози донесени при вршењу надзора.
Члан 148.
У вршењу инспекцијског надзора републички спортски инспектор овлашћен је да:
1. утврди идентитет лица која обављају стручни рад у спортским и другим
организацијама у области спорта и забрани стручни спортски рад лицу које не испуњава
услове одређене законом до испуњења тих услова;
2. привремено одузме евиденције, документа и друга доказна средства од значаја за
утврђивање чињеничног стања, као и предмете и средства чија употреба није дозвољена у
оквиру спорта и оне којима се врше недозвољене радње;
3. забрани спортским и другим организацијама у области спорта спровођење мера и
радњи, односно активности и делатности које су супротне закону или на закону
заснованим прописима;
4. забрани обављање спортских активности за које спортска и друга организација у
спорту није регистрована, односно обављање спортских активности и делатности на
начин супротан закону;
5. привремено забрани обављање спортске активности и делатности спортским и другим
организацијама у области спорта до отклањања недостатака који су разлог забране,
уколико онемогућава републичком спортском инспектору вршење послова и задатака
утврђених законом;
6. забрани коришћење спортског објекта који не испуњава услове одређене законом и
забрани одржавање спортских приредби, ако није обезбеђено њихово несметано и
безбедно одржавање;
7. поднесе пријаву надлежном органу за учињено кривично дело, односно поднесе захтев
за покретање прекршајног поступка;
8. предузме и друге мере и радње за које је законом и другим прописом инспектор
овлашћен.
Републички спортски инспектор у вршењу послова надзора сарађује са другим
инспекторима, правосудним органима, прекршајним органима и другим заинтересованим
органима и организацијама.
Члан 149.
Ако приликом вршења надзора утврди неправилности, републички спортски инспектор
ће донети решење којим налаже њихово отклањање и одредити рок у коме се то мора
учинити.
Члан 150.
Против решења републичког спортског инспектора може се изјавити жалба у року од 15
дана министарству надлежном за послове спорта.
Жалба не одлаже извршење решења.

Члан 151.
Ради увида у квалитет стручног рада у спорту и провере услова за обављање стручног
рада врши се надзор над стручним радом спортских стручњака и спортских организација
и других организација у области спорта.
Члан 152.
Надзор над стручним радом у области спорта обављају истакнути спортски стручњаци,
односно установе у области спорта.
Ближе одредбе о лицима која спроводе надзор над стручним радом у спорту прописује
министар надлежан за послове спорта.
Члан 153.
Спортске и друге организације у области спорта и спортски стручњаци дужни су да
омогуће надзор над стручним радом у складу са овим законом.
XVI - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 154.
Новчаном казном од 200 до 5.000 КМ казниће се за прекршај спортска организација или
друго правно лице ако:
1. закључи уговор са професионалним спортистом супротно члану 44. овог закона;
2. ангажује за обављање стручних послова у спорту лице које не испуњава услове из
члана 26.;
3. обавља школовање или оспособљавање стручних кадрова у спорту супротно одредбама
члана 27.;
4. не организује стручно усавршавање у складу са чл. 27. и 29.;
5. не закључи уговор о осигурању врхунских спортиста од последица несретних случајева
у складу са чланом 49. овог закона;
6. омогући такмичење спортисти који није здравствено способан у складу са чланом 50.
овог закона;
7. наведе спортисту на употребу допинга или му да допинг у складу са чланом 51.;
8. изложи спортисту активностима које могу да угрозе или погоршају његово здравствено
стање у складу са чланом 51.;
9. обавља спортске активности или делатности супротно члану 56. овог закона;
10. пренесе право управљања спортским удружењем супротно члану 74. овог закона;
11. не формира органе у складу са законом и статутом, члан 76.;
12. обавља спортске активности и делатности супротно члану 77. овог закона;
13. не поднесе пријаву за упис у регистар у складу са чл. 57, 58, 59, 60. и 61. овог закона;
14. користи имовину супротно чл. 80, 81. и 82. овог закона;
15. обавља спортске активности и делатности супротно члану 93. овог закона;
16. не обавља спортску активност као претежну делатност предузећа, члан 91.;
17. не донесе спортска правила у складу са чланом 94.;
18. не достави спортска правила министарству надлежном за послове спорта у
прописаном року, члан 94. став 3.;
19. не образује сталну спортску арбитражу у складу са чланом 96. овог закона;
20. организује школска спортска такмичења супротно одредби члана 31. овог закона;

21. користи спортски објекат супротно одредби чл. 115, 116. и 117. овог закона;
22. не уреди спортски објекат у складу са чл. 115. и 116.;
23. промени намену спортског објекта или његовог дела супротно одредбама члана 118.;
24. користи јавни спортски објекат супротно одредби члана 120.;
25. организује спортску приредбу, спортско такмичење и манифестацију супротно
одредбама чл. 124. и 125. овог закона;
26. не забрани уношење и продају алкохолних пића у спортском објекту супротно
одредби члана 125.;
27. не води прописане евиденције или их не доставља на прописан начин у складу са
чланом 143.;
28. онемогућава обављање инспекцијског надзора или извршење налога датих при
инспекцијском надзору, чл. 147. и 153.;
29. не изврши налоге дате при вршењу инспекцијског надзора у складу са чланом 148.;
30. онемогућава обављање стручног надзора или не поступи по налогу датом у вршењу
надзора над стручним радом чл. 148. и 153.;
31. организује међународне спортске приредбе на територији Републике Српске супротно
чл. 126. и 131.;
32. не поднесе извештај о утрошку одобрених средстава из буџета Републике, града и
општине;
33. не усклади организацију рада и опште акте у складу са чланом 158.;
34. користи државни капитал супротно одредбама чл. 74, 80. и 81.;
35. за прекршаје из тачке 1. овог члана казниће се одговорно лице у спортској
организацији, или у другом правном лицу, новчаном казном од 50 до 1.000 КМ, а
предузетник новчаном казном од 50 до 500 КМ.
Члан 155.
Новчаном казном од 50 до 1.000 КМ казниће се за прекршај физичко лице ако:
1. обавља професионалне спортске активности супротно члану 44. овог закона;
2. учествује у спортском такмичењу ако није утврђена његова здравствена способност у
складу са чланом 50;
3. наведе спортисту на употребу допинга или му да допинг, члан 51.;
4. изложи спортисту активностима које могу да угрозе или погоршају његово здравствено
стање, члан 51.;
5. обавља активности спортске организације у области спорта пре уписа у спортски
регистар.
Члан 156.
Новчаном казном од 1.000 до 15.000 КМ, за прекршај, казниће се:
1. спортске организације ако обављају привредну делатност супротно условима
одређеним овим законом, чл. 90, 91. и 92.;
2. спортске организације које не осигурају учеснике у такмичењима у складу са чл. 48. и
49.;
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице новчаном казном од 100
до 1.000 КМ.
Члан 157.
Новчаном казном од 60 до 600 КМ или казном затвора до 60 дана казниће се за прекршај
физичко лице ако:

1. поступи супротно одредбама члана 127. овог закона;
2. користи спортски објекат супротно одредби чл. 123. и 124.;
3. оштећује спортски објекат на коме се одвија спортска приредба, његову опрему,
уређаје и инсталације;
4. при доласку на спортски објекат изазива нереде или ремети ток спортске приредбе и
угрожава безбедност других учесника бацањем било каквих предмета на спортски терен;
5. за време одржавања спортске приредбе насилно улази у спортски терен и службене
просторије;
6. за време одржавања спортске приредбе уноси у објекат и конзумира алкохол и опојна
средства;
7. доноси на спортску приредбу или на њој употребљава пиротехничка и друга средства;
8. се насилно, вулгарно и увредљиво понаша и својим поступцима изазива расну,
националну, политичку, верску и другу нетрпељивост;
9. као спортиста употреби недозвољена стимулативна средства или наговори другог
спортисту на употребу истих.
XVII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 158.
Постојеће спортске и друге организације у области спорта које су регистроване пре
ступања на снагу овог закона дужне су да ускладе своја унутрашња акта са одредбама
овог закона, у року од једне године од дана ступања на снагу овог закона.
Приликом усклађивања аката из претходног става спортске и друге организације
ослобађају се од обавезе плаћања судске и административне таксе.
Члан 159.
Поступак уписа у регистар започет пре ступања на снагу овог закона довршиће се у
складу са одредбама овог закона.
Члан 160.
Подзаконски прописи за спровођење овог закона донеће се у року од једне године од дана
ступања на снагу овог закона.
Члан 161.
Постојећи грански спортски савези су обавезни да у року од шест месеци од дана ступања
на снагу овог закона донесу спортска правила из чл. 94. и 95. овог закона.
Члан 162.
Спортским објектима у државној својини који на дан ступања на снагу овог закона немају
одговарајућу урбанистичку документацију не може се до доношења те документације
покренути поступак за мењање намене.
Члан 163.
Спортски објекти, уграђена опрема и транспортна средства изграђена или прибављена
средствима Републике

Српске, града или општине, као и спортски објекти, опрема и транспортна средства
ранијих друштвено-политичких заједница, фондова, самоуправних интересних заједница,
организација којима су били оснивач Република, град или општина, односно нека од
ранијих друштвено политичких заједница, су у државној својини.
Члан 164.
Влада Републике Српске може одлучити да се непокретност у државној својини, коју
користи организација из члана 115. овог закона, која није у функцији остваривања циљева
те организације и која се користи супротно закону или природи, односно намени
непокретности, одузме од корисника и да на коришћење другом правном лицу.
Влада Републике Српске може одлучити да се непокретност у државној својини коју
користи организација из члана 115. став 1. овог закона одузме од корисника и у
случајевима који нису наведени у ставу 1. овог члана, под условом да постоји општи
интерес, а кориснику обезбеди коришћење друге одговарајуће непокретности.
Одредбе из ст. 1. и 2. овог члана примењују се и на објекте, који су у надлежности града,
односно општине.
Члан 165.
До доношења одговарајућих просторних планова у складу са законом, Влада Републике
Српске одређује који се постојећи спортски објекти сматрају јавним спортским објектима
од интереса за Републику Српску, а надлежни општински и градски органи који су јавни
спортски објекти од интереса за град и општину, а за које су издате трајне или
привремене дозволе.
Члан 166.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о спорту (“Службени гласник
Републике Српске”, број 21/96) и Закон о јавним смучарским теренима (“Службени
гласник Републике Српске”, број 32/94).
Члан 167.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
Републике Српске”.
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