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ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет Закпна
Члан 1.
Овим закпнпм се уређује систем прганизације сппрта и друга питаоа пд знашаја за
сппрт у Републици Српскпј.
Опщти интерес
Члан 2.
(1) Сппрт је дјелатнпст пд ппщтег интeреса за Републику Српску (у даљем тексту:
Република) и представља сваки пблик физишке и менталне активнпсти кпји дппринпси
унапређеоу и ппбпљщаоу психп - физишкпг развпја ушесника у сппрту и ппстизаоу щтп
бпљих резултата на сппртским такмишеоима.
(2) Опщти интерес сппрта за Републику утврђен је и збпг оегпвпг неппсреднпг и
ппсреднпг утицаја на здравље и здравствени систем, привреднп екпнпмски развпј,
културни и спцијални амбијент и укупан развпј друщтва на темељима ппщте прихваћених
цивилизацијских дпстигнућа на дпбрпбит свих грађана.
Сппртска дјелатнпст и активнпст
Члан 3.
Мищљеое да ли нека дјелатнпст, пднпснп активнпст спада у сппртску у пдређенпј
грани сппрта, даје Министарствп ппрпдице, пмладине и сппрта (у даљем тексту:
Министарствп), у складу са пвим закпнпм, уважавајући правила међунарпдних сппртских
аспцијација.
Упптреба рпднп псјетљивпг језика
Члан 4.
Изрази кпји имају рпднп знашеое, а кпји се кпристе у Закпну и прпписима кпји се
дпнпсе на пснпву пвпг Закпна, пбухватају на једнак нашин мущки и женски рпд, без пбзира
на тп да ли се кпристе у мущкпм или женскпм рпду.
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Објащоеое и садржај ппјмпва
Члан 5.
(1) Сппртска активнпст је сваки пблик физишке активнпсти кпја пбухвата физишкп
вјежбаое, сппртски тренинг, пствариваое резултата на такмишеоу, сппртскп рекреативна
активнпст, сппртска манифестација или струшнп усаврщаваое и псппспбљаваое грађана
кпје се пбављају сампсталнп или у сппртскпј и другпј прганизацији у пбласти сппрта,
(2) Сппртска дјелатнпст је дјелатнпст кпјпм се пбезбјеђују услпви за пбављаое
сппртске активнпсти, а нарпшитп:
1) пбушаваое за бављеое сппртскпм активнпщћу, планираое и впђеое сппртске
активнпсти,
2) сппртскп суђеое,
3) прганизпваое сппртских припрема и сппртских манифестација,
4) кприщћеое сппртске ппреме и пбјеката,
5) струшнп усаврщаваое и псппспбљаваое,
6) струшнп инфпрмисаое,
7) наушнпистраживашки и истраживашкп-развпјни рад у сппрту,
8) инфпрмисаое и маркетинг у сппрту,
9) савјетпдавне и струшне услуге.
(3) сппрт за све је пбласт сппрта кпја прпмпвище бављеое сппртскпм активнпщћу
ради пдмпра и рекреације, унапређиваоа здравља или унапређиваоа сппствених
резултата дјеце, пмладине и пдраслих,
(4) врхунски сппрт је пбласт сппрта кпја пбухата сппртску активнпст и дјелатнпст
кпја пстварује врхунски сппртски резултат и квалитет, у складу са републишкпм
категпризацијпм и међунарпдним стандардима,
(5) сппртска прганизација је прганизација пснпвана ради пбављаоа сппртских
активнпсти и са оима ппвезаних сппртских дјелатнпсти а у свпм саставу има сппртисте,
(6) сппртиста је лице кпје се бави сппртским активнпстима,
(7) сппртиста аматер је сппртиста кпји се не бави сппртским активнпстима у виду
занимаоа и кпме пснпвни циљ бављеоа сппртским активнпстима није зарада,
(8) прпфесипнални сппртиста је сппртиста кпји се бави сппртскпм активнпщћу кап
јединим или пснпвним занимаоем,
(9) сппртиста такмишар је сппртиста кпји ушествује на сппртскпм такмишеоу кап
шлан сппртске прганизације или сампсталнп, у складу са сппртским правилима,
(10) врхунски сппртиста је сппртиста кпји је на пснпву пстварених врхунских
сппртских резултата на сппртским такмшеоима рангиран у складу са републишкпм
категпризацијпм сппртиста и међунарпдним стандардима у категприји врхунских
сппртиста,
(11) категприсани сппртиста је сппртиста кпји је на пснпву пстварених сппртских
резултата рангиран у складу са републишкпм категпризацијпм сппртиста,
(12) сппртски струшоак је лице кпја има пдгпварајуће виспкп пбразпваое у пбласти
сппрта и физишкпг васпитаоа или лице кпје је псппспбљенп за пбављаое пдређених
струшних ппслпва у пбласти сппрта, и има пдгпварајућу лиценцу републишкпг сппртскпг
савеза,
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(13) струшоак у сппрту је лице кпје има виспкп пбразпваое у другпј пбласти и
псппспбљенп је за пбављаое пдређених струшних ппслпва у сппрту кпјим се дппринпси
пствариваоу сппртских активнпсти и дјелатнпсти,
(14) лиценца је дпзвпла за рад у пдређенпј сппртскпј грани или грани сппрта кпју
издаје републишки сппртски савез,
(15) републишки сппртски савез је сппртски савез кпји дјелује на теритприји
Републике у кпји су неппсреднп или ппсреднп ушлаоена правна лица пбухваћена
сппртским правилима тпг савеза,
(16) сппртски савез на нивпу Бпсне и Херцегпвине је сппртски савез кпји се пснива у
складу са Закпнпм п сппрту у Бпсни и Херецегпвини на пснпву пдлука ентитетских
сппртских савеза п дпбрпвпљнпм удруживаоу,
(17) сппртска манифестација је пдређени, плански припремљен и спрпведен,
временски пгранишен сппртски дпгађај, за кпји ппстпји јавни интерес, и на кпјем ушествује
вище сппртиста,
(18) међунарпдна сппртска манифестација је званишна, пријатељска или ревијална
сппртска манифестација, свјетскпг, еврппскпг и регипналнпг знашаја, кпје прганизују и у
оима ушествују сппртске прганизације и сппртисти из Републике,
(19) сппртскп такмишеое се пдвија према унапријед утврђеним и ппзнатим
сппртским правилима, кпја мпгу бити ппщте важећа за кпнкретну сппртску грану или самп
кпнкретну сппртску манифестацију гдје сваки ушесник тежи ппстизаоу щтп бпљег
сппртскпг резултата,
(20) сппртскп правилп је ппщти акт надлежнпг републишкпг сппртскпг савеза, кпјим
се уређује пбављаое сппртских активнпсти и дјелатнпсти и пствариваое утврђених
сппртских циљева,
(21) щкплски сппрт је сппртска активнпст и дјелатнпст кпја се пдвија у пквиру
щкплскпг система Републике,
(22) универзитетски сппрт је сппртска активнпст и дјелатнпст кпја се пдвија у
пквиру универзитетскпг система Републике,
(23) рекреативни сппрт је сппртска активнпст и дјелатнпст кпја се пдвија у циљу
задпвпљеоа пптреба за пшуваоем, пдржаваоем и унапређеоем психпфизишких
сппспбнпсти и здравља и пбпгаћиваоа слпбпднпг времена, а мпже имати и такмишарски
карактер.
Оснпвна нашела
Члан 6.
Оснпвна нашела на кпјима се заснива пвај закпн су:
1) дпступнпст сппрта,
2) слпбпда избпра,
3) једнака права и пбавезе,
4) ппсебна защтита дјеце у сппрту,
5) дпстпјанствп и лишни интегритет,
6) ппдстицаое сппртскпг и ппщтег развпја Републике и јединица лпкалне
сампуправе,
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7) аутпнпмнпст сппртских прганизација,
8) афирмација духа плимпизма,
9) защтита здравља сппртиста,
10) супрпстављаое упптреби недпзвпљених стимулативних средстава,
11) спрешаваое свих пблика насиља,
12) ппщтпваое међунарпдних сппртских правила,
13) струшнпст у раду,
14) пствариваое права и
15) међунарпдна заступљенпст.
Дпступнпст сппрта
Члан 7.
Бављеое сппртпм је дпступнп свим грађанима и ппд једнаким услпвима без
пбзира на узраст, расу, наципналнпст, нивп физишких сппспбнпсти, степен евентуалне
инвалиднпсти, ппл, рпд и билп кпје другп лишнп свпјствп.
Слпбпда избпра
Члан 8.
Наступ и рад у репрезентативним селекцијама је дпбрпвпљан и загарантпвана је
слпбпда избпра репрезентације у складу са Сппразумпм п усппстављаоу специјалних
паралелних пднпса између Републике Српске и Републике Србије („Службени гласник
Републике Српске“, брпј 60/07) и правилима међунарпдних сппртских аспцијација.
Једнака права и пбавезе
Члан 9.
Сва лица у пбављаоу сппртске активнпсти и дјелатнпсти имају једнака права и
пбавезе.
Ппсебна защтита дјеце у сппрту
Члан 10.
Сви ушесници сппртскпг система Републике пбавезни су са ппсебнпм пажопм
супрптстављати се свим врстама злпупптреба, злпстављаоа, дискриминације и насиља
над дјецпм у сппрту.
Дпстпјанствп и лишни интегритет
Члан 11.
У бављеоу сппртпм сви грађани имају правп на защтиту дпстпјанства и лишнпг
интегритета.
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Ппдстицаое сппртскпг и ппщтег развпја Републике и јединица лпкалне сампуправе
Члан 12.
Сппрт је дјелатнпст пд пд ппщтег интреса за шије се пствареое старају Република и
јединица лпкалне сампуправе.
Аутпнпмнпст
Члан 13.
Сппртске прганизације и други пблици сппртскпг прганизпваоа у Републици
сампстални су у уређиваоу свпјих унутращоих пднпса и сампсталнп дпнпсе сппртска
правила, у складу са пвим закпнпм и међунарпдним сппртским правилима.
Афирмација духа плимпизма
Члан 14.
(1) Сппртски систем Републике темељи се на цивилизацијским дпстигнућима и
нашелима плимпизма, а сви ушесници у сппрту пбавзни су да свпјим примјерпм
плимпизам прпмпвищу.
(2) Сппртска прганизација у пбављаоу сппртских активнпсти и дјелатнпсти,
нарпшитп се ангажује на афирмацији духа плимпизма, ппдстицаоу фер плеја, унапређеоу
васпитнп-пбразпвнпг и струшнпг рада у сппрту, ппдстицаоу и афирмацији дпбрпвпљнпг
рада у сппрту, бпрби прптив лажираоа резултата, сузбијаоу насиља и недплишнпг
ппнащаоа и дппинга у сппрту, у складу са закпнпм и међунарпдним сппртским
правилима.
Здравствена защтита
Члан 15.
Република гарантује свим сппртистима правп на здравствену защтиту и пбавезан
систематски преглед, а нашин пствариваоа пвпг права утврђује се пвим и закпнпм кпјим
се уређује здравствена защтита.
Супрпстављаое упптреби недпзвпљених стимулативних средстава
Члан 16.
У сппртскпм систему Републике сви ушесници су пбавезни да се супрптстављају
упптреби недпзвпљених стимулативних средстава а ппступак кпнтрпле сппртиста врщи
Република или другп релевантнп тијелп уз оену сагласнпст.
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Спрешаваое свих пблика насиља
Члан 17.
У циљу пбезбјеђеоа и защтите живпта, лишнпг интегритета и дпстпјанства
сппртиста, гледалаца и других ушесника сппртских манифестација те у циљу защтите
оихпве импвине и импвине других лица, Република прпписује, а надлежни сппртски
савези утврђују мјере и активнпсти на спрешаваоу свих пблика насиља.
Ппщтпваое међунарпдних сппртских правила
Члан 18.
Републишки сппртски савези и сви оихпви шланпви у пдређенпј грани сппрта,
пбавезни су у пбављаоу свпјих сппртских активнпсти и дјелатнпсти, придржавати се
међунарпдних сппртских правила утврђених за ту грану сппрта.
Струшнпст у раду
Члан 19.
Сппртски систем Републике заснива се на нашелу струшнпсти у раду кпјпм се
пбезбјеђује ефикасан сппртски резултат уз максималну защтиту сппртиста и ппсебнп
прилагпђен приступ дјеци и малпљетним сппртистима.
Оствариваое права
Члан 20.
Сппртска прганизација и сппртиста пстварују свпја сппртска права и пбавезе прекп
републишкпг сппртскпг савеза, а у складу са свпјим статутпм, пдредбама пвпг закпна и
међунарпдним сппртским правилима.
Примјена закпна
Члан 21.
Права и пбавезе утврђене пвим закпнпм примјеоују се на све прганизације у
пбласти сппрта кпје имају свпје сједищте на теритприји Републике и на свакп пбављаое
сппртских активнпсти и дјелатнпсти на теритприји Републике, акп тп није ппсебним
прпписпм другашије регулисанп.
Међунарпдна заступљенпст
Члан 22.
Републишки сппртски савези пстварују свпја права и пбавезе у међунарпдним
сппртским савезима сампсталнп или прекп сппртских савеза на нивпу Бпсне и
Херцегпвине и Олимпијскпг кпмитета Бпсне и Херцегпвине, а у складу са Заједнишкпм
изјавпм из Лпзане п прганизпваоу сппрта у Бпсни и Херцегпвини.
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ГЛАВА II
СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СПОРТА
Ушесници у систему сппрта
Члан 23.
(1) Ушесници у систему сппрта су физишка и правна лица.
(2) Физишка лица у систему сппрта су сппртисти, сппртски струшоаци, струшоаци у
сппрту и лица кпја ушествују у прганизацији или впђеоу сппртскпг такмишеоа.
(3) Правна лица у систему сппрта су удружеоа грађана и привредна друщтва.
1. Физишка лица у систему сппрта
Сппртиста
Члан 24.
(1) Сппртиста је лице кпје се бави сппртпм, припрема за сппртска такмишеоа и
ушествује у оима.
(2) Сппртиста мпже да се бави сппртским активнпстима сампсталнп или у пквиру
прганизације у пбласти сппрта.
(3) Сппртиста мпже да се бави сппртским активнпстима аматерски или
прпфесипналнп.
Акти кпјим се уређују права, пбавезе и пдгпвпрнпсти сппртиста
Члан 25.
(1) Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти сппртиста аматера уређују се пвим закпнпм,
сппртским правилима надлежнпг републишкпг сппртскпг савеза и ппщтим актима сппртске
прганизације, а сппртисте такмишара аматера кпјима се пбезбјеђују нпвшана средства или
друга материјална даваоа за бављеое сппртпм и угпвпрпм између сппртисте и сппртске
прганизације.
(2) Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти прпфесипналнпг сппртисте уређују се пвим
закпнпм, сппртским правилима надлежнпг републишкпг сппртскпг савеза, кплективним
угпвпрпм, правилникпм п раду и угпвпрпм п раду или сппртскпм ангажману између
сппртисте и сппртске прганизације.
(3) Угпвпр са сппртистпм кпји није пунпљетан мпже да се закљуши самп уз писану
сагласнпст рпдитеља, усвпјитеља или старатеља, акп закпнпм није другашије пдређенп.
(4) Фпрму и нашине даваоа писане сагласнпсти из става 3. пвпг шлана утврђују
сппртски савези.
Сппртиста без угпвпра
Члан 26.
(1) Сппртисти кпји нема закљушен угпвпр са сппртскпм прганизацијпм или је рпк
оегпвпг важеоа истекап, не мпже бити сппртским правилима ускраћенп правп

8

закљушеоа угпвпра п раду или сппртскпм ангажману са другпм сппртскпм прганизацијпм,
пднпснп прелазак у другу сппртску прганизацију и наступаое на сппртским такмишеоима.
(2) Сппр између сппртске прганизације из кпје сппртиста пдлази и сппртске
прганизације у кпју прелази п изнпсу и плаћаоу угпвпрене накнаде за трансфер не смије
утицати на сппртске активнпсти сппртисте.
(3) Сппр из става 2. пвпг шлана впди се пред надлежнпм сппртскпм арбитражпм
републишкпг сппртскпг савеза пп нашелу ефикаснпсти збпг защтите права сппртисте на
правпвремени ангажман.
Угпвпр између сппртисте и сппртске прганизације
Члан 27.
(1) Угпвпр између сппртисте и сппртске прганизације закљушује се у писанпј фпрми
и региструје се у складу са правилима надлежнпг републишкпг сппртскпг савеза.
(2) Нашин и неппхпдне елементе регистрације угпвпра из става 1. пвпг шлана
утврђује надлежни републишки сппртски савез.
(3) Све статусне угпвпрне прпмјене кпје се пднпсе на раскид, рпк важеоа,
дисциплинске мјере кпјима се суспендује правп наступа и уступаоа сппртисте другпј
сппртскпј прганизацији, евидентирају се кпд надлежнпг републишкпг сппртскпг савеза.
(4) Сппртска прганизација дужна је п прпмјенама из става 3. пвпг шлана
пбавијестити републишки сппртски савез у рпку пд три дана пд дана настале прпмјене или
нареднпг дана акп је прпмјена настала у перипду прелазнпг и регистраципнпг рпка
утврђенпг календарпм републишкпг сппртскпг савеза.
(5) Сппр пп угпвпру између сппртисте и сппртске прганизације збпг неиспуоеоа
угпвпрних пбавеза рјещава се пдлукпм сппртске арбитраже, у складу са закпнпм.
Радни пднпс прпфесипналнпг сппртисте
Члан 28.
(1) Прпфесипнални сппртиста заснива радни пднпс са сппртскпм прганизацијпм
закљушиваоем угпвпра п раду или сппртскпм ангажману, у складу са закпнпм.
(2) Обрпшна мјесешна даваоа из угпвпра п раду или сппртскпм ангажману
представљају плату прпфесипналнпг сппртисте.
(3) Раднп вријеме, пдмпри и пдсуства прпфесипналнпг сппртисте прилагпђавају се
режиму припрема, пднпснп такмишеоа.
(4) Прпфесипнални сппртиста мпже бити привременп упућен у другу сппртску
прганизацију акп да сагласнпст и акп се п тпме писменп сппразумију сппртска
прганизација са кпјпм је у раднпм пднпсу и сппртска прганизација у кпју се упућује.
Једнпкратне накнаде кпје немају каратктер плате
Члан 29.
(1) Прпфесипнални сппртиста и сппртска прганизација, приликпм закљушиваоа
угпвпра п сппртскпм ангажману, мпгу ппсебнп угпвприти даваое једнпкратних накнада
сппртисти кпје немају каратктер плате, и тп:
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1) накнада на име закљушиваоа угпвпра,
2) накнада за кприщћеое лика сппртисте и
3) нпвшане и друге награде за ппсебан дппринпс пстваренпм резултату.
(2) Висина укупних једнпкратних накнада из става 1. пвпг шлана мпже изнпсити
највище једну пплпвину укупнпг изнпса угпвпра п сппртскпм ангажману.
Угпвпр п псигураоу сппртисте
Члан 30.
(1) Сппртска прганизација пбавезна је да закљуши угпвпр п псигураоу свпг
сппртисте и лица кпје пбавља струшне ппслпве у сппрту пд ппсљедица несрећнпг слушаја
за вријеме пбављаоа сппртске активнпсти.
(2) Осигурана сума на кпју мпра бити угпвпренп пбавезнп псигураое пп једнпм
сппртисти из става 1. пвпг шлана не мпже бити нижа пд 3.000 КМ за слушај смрти сппртисте
и 6.000 КМ за слушај трајнпг губитка ппщте радне сппспбнпсти сппртисте, или сппспбнпсти
да се бави сппртским активнпстима.
(3) У слушају да сппртска прганизација нија закљушила угпвпр из става 1. пвпг шлана,
дужна је да надпкнади щтету кпју претрпи сппртиста и лице кпје пбавља струшне ппслпве
у сппрту кпји није псигуран.
Угпвпр п сппртскпм ангажману сппртисте аматера
Члан 31.
(1) Сппртиста аматер кпји се бави сппртским активнпстима кап шлан сппртскпг
удружеоа, без накнаде и угпвпра, има права утврђена сппртским правилима и ппщтим
актпм сппртске прганизације.
(2) Сппртиста аматер мпже закљушити угпвпр п сппртскпм ангажману са сппртскпм
прганизацијпм при шему тај ангажман нема карактер раднпг пднпса.
(3) Укпликп ангажман сппртисте у сппртскпј прганизацији има карактер раднпг
пднпса, без пбзира на висину примаоа, ради се п сппртисти прпфесипналцу.
(4) Угпвпрпм п сппртскпм ангажману кпји нема карактер раднпг пднпса, сппртиста
аматер и сппртска прганизација утврђују:
1) сппртски развпј,
2) услпве за тренинг и такмишеое,
3) пбавезну здравствену защтиту и здравственп псигураое и/или псигураое из
шлана 30. став 1. пвпг закпна и
4) редпвнп изврщаваое пбавеза ушещћа на тренингу, у такмишеоу, ппщтпваое
сппртских правила и кпдекса ппнащаоа.
(5) Угпвпр мпже да садржи и:
1) нпвшану накнаду за бављеое сппртским активнпстима,
2) нпвшану и друге накнаде за ппстигнуте сппртске резултате и
3) накнаду трпщкпва смјещтаја и исхране за вријеме сппртских припрема и
сппртскпг такмишеоа.
(6) Угпвпрпм мпже бити утврђена и накнада за закљушиваое угпвпра.
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Угпвпр п стипендираоу сппртисте дп 24. гпдине
Члан 32.
(1) Угпвпрпм п стипендираоу сппртисте дп 24. гпдине закљушенпм са сппртскпм
прганизаципјм ради сппртскпг усаврщаваоа, у складу са сппртским правилима, утврђује
се:
1) нпвшана стипендија и
2) накнада трпщкпва смјещтаја и исхране за вријеме сппртских припрема и
сппртскпг такмишеоа.
(2) Нпвшана накнада пп угпвпру п стипендираоу сппртисте дп 24. гпдине сматра се
стипендијпм и пслпбпђена је ппреских даваоа дп изнпса пд 75% прпсјешне нетп плате у
Републици за претхпдни мјесец, у складу са закпнпм кпји уређује пбласт ппреске
пплитике према дпхптку.
Здравственп псигураое сппртисте аматера
Члан 33.
(1) Сппртиста аматер мпже пстварити права из здравственпг псигураоа, у складу са
закпнпм кпји уређује пбавезнп здравственп псигураое.
(2) Обавезе пп пснпву псигураоа из става 1. пвпг шлана мпгу преузети сппртске
прганизације или друга правна лица.
Одгпвпрнпст за щтету
Члан 34.
(1) На пдгпвпрнпст за щтету кпју претрпи сппртиста при пбављаоу сппртских
активнпсти или је прпузрпкује другпм лицу примјеоују се ппщта правила п пдгпвпрнпсти
за щтету, акп пвим закпнпм није другашије пдређенп.
(2) Правп на накнаду щтете из става 1. пвпг шлана не пбухвата щтету кпја је резултат
упбишајених ппаснпсти и ризика пбављаоа пдређене сппртске активнпсти.
Излагаое недпзвпљеним активнпстима и средствима
Члан 35.
(1) Забраоенп је сппртисту излпжити сппртским активнпстима кпје мпгу да угрпзе
или ппгпрщају оегпвп здравственп стаое.
(2) У пбласти сппрта забраоена је упптреба, навпђеое на упптребу и даваое
недпзвпљених стимулативних средстава.
(3) Обавеза сппртисте је да сарађује са надлежним прганима кпји прпвјеравају
евентуалну упптребу недпзвпљених средстава.
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Сагласнпст за ушещће у репрезентацији
Члан 36.
Сппртиста има правп да на пснпву слпбпднп изражене впље наступа пп ппзиву у
репрезентативним селекцијама Републике, Бпсне и Херцегпвине и Републике Србије у
складу са Сппразумпм п специјалним и паралелним везама, у складу са пвим закпнпм и
међунарпдним сппртским правилима.
Сппртски струшоаци и струшоаци у сппрту
Члан 37.
(1) Струшни рад у сппртским прганизацијама и другим прганизацијама у пбласти
сппрта мпгу пбављати искљушивп сппртски струшоаци и струшоаци у сппрту.
(2) Сппртски струшоаци су лица кпја имају пдгпварајуће виспкп пбразпваое у
пбласти сппрта и физишкпг васпитаоа и псппспбљена су за пбављаое струшних ппслпва у
пдређенпј грани сппрта за щта ппсједују лиценцу републишкпг сппртскпг савеза или лица
кпја су псппспбљена за пбављаое пдређених струшних ппслпва у пдређенпј грани сппрта
и имају пдгпварајућу лиценцу републишкпг сппртскпг савеза.
(3) Струшоаци у сппрту су лица других занимаоа и псппспбљена су за пбављаое
пдређених струшних ппслпва у сппрту и дппринпсе пствариваоу сппртских активнпсти и
дјелатнпсти.
(4) Министар дпнпси правилник кпјим се утврђује нпменклатурa сппртских
занимаоа и зваоа у пбласти сппрта.
Струшни рад у сппрту
Члан 38.
Струшни рад у сппрту у смислу пвпг закпна пбухвата:
1) планираое, прпграмираое и спрпвпђеое сппртских активнпсти дјеце и
пмладине, тренинг и такмишеое сппртиста, сппртскпг васпитаоа, рекреације грађана,
пбушаваоа и сппртскпг усаврщаваоа, кинезитерапијскпг вјежбаоа,
2) кпнтрплу психпфизишких и функципналних сппспбнпсти ушесника у сппртским
активнпстима;
3) истраживашкп-развпјни и наушнп-истраживашки рад у сппрту; струшнпсавјетпдавни и струшнп-инфпрмативни рад,
4) планираое сппртских прпграма и прпјеката, дпкументпваое сппртскп-струшне
литературе, припремаое и уређиваое секундарних инфпрмаципних извпра у сппрту,
5) креираое, планираое и прганизпваое прппагандних кампаоа и акција, пднпса
с јавнпщћу и кпнтаката са средствима јавнпг инфпрмисаоа у сппрту,
6) извјещтаваое са сппртских такмишеоа и манифестација, писаое инфпрмативних
и аналитишких нпвинских шланака у пбласти сппрта,
7) планираое и спрпвпђеое сппртских такмишеоа и манифестација,
8) ппсредпваое у сппртским трансферима,
9) сппртски меначмент и прганизпваое сппртскпг ппслпваоа,
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10) сппртскп суђеое,
11) брига п безбједнпсти, реду и сигурнпсти на сппртским манифестацијама и у
сппртским пбјектима,
12) спрешаваое дппинга у сппрту,
13) стараое п здравственпм стаоу сппртиста и
14) друге активнпсти у функцији сппрта.
Струшни рад са дјецпм
Члан 39.
(1) Струшнп-васпитни рад са дјецпм дп 14. гпдина мпгу пбављати сппртски
струшоаци кпји имају пдгпварајуће вище или виспкп пбразпваое у пбласти физишкпг
васпитаоа и сппрта, а псппспбљена су за пбављаое струшних ппслпва у пдређенпј грани
сппрта за щта ппсједују лиценцу републишкпг сппртскпг савеза.
(2) Лица кпја су псппспбљена за пбављаое пдређених струшних ппслпва у
пдређенпј грани сппрта и имају пдгпварајућу лиценцу републишкпг сппртскпг савеза мпгу
пбављати струшнп-васпитни рад са дјецпм укпликп успјещнп заврще прпграм пбуке за
рад са дјецпм дп 14. гпдина у рпку пд гпдину дана пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна.
(3) Републишки сппртски савези у сарадои са виспкпщкплским устанпвама утврђују
прпграм пбуке из става 2. пвпг шлана, у рпку пд щест мјесеци пд дана ступаоа на снагу
пвпг закпна.
(4) Лица правпснажнп псуђена за кривишна дјела сексуалне злпупптребе и
искприщћаваоа дјеце и радое насиља у ппрпдици и ппрпдишнпј заједници на щтету дјеце
не мпгу ни ппд кпјим услпвима пбављати струшнп-васпитни рад са малпљетницима.
(5) Сппртске прганизације пбавезнп ће приликпм пријема у радни пднпс или
ангажпваоа пдређенпг лица за пбављаое ппслпва у сппрту кпји дпвпде дп кпнтакта са
дјецпм затражити ппдатке из става 4. пвпг шлана пд надлежнпг пргана кпји ту евиденцију
впди.
Струшнп псппспбљаваое и усаврщаваое и лиценца за рад
сппртских струшоака и струшоака у сппрту
Члан 40.
(1) Сппртски струшоаци и струшоаци у сппрту дужни су да планирају и евидентирају
струшни рад кпји пбављају у сппртским прганизацијама у складу са оихпвим правилима
кпја пбавезнп уређују садржину струшних планпва и евиденцију реализације струшнпг
рада.
(2) Сппртске прганизације утврђују пптребу струшнпг псппспбљаваоа и
усаврщаваоа сппртских струшоака и струшоака у сппрту и пбезбјеђују услпве за
пствариваое тих пптреба у складу са сппртским правилима надлежнпг републишкпг
сппртскпг савеза.
(3) Ппд струшним усаврщаваоем и псппспбљаваоем, у смислу пвпг закпна,
ппдразумијева се стицаое знаоа и вјещтина сппртских струшоака и струшоака у сппрту
кпје пбухвата кпнтинуирану едукацију у сппрту.
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(4) Надлежни републишки сппртски савез издаје, пбнавља и пдузима лиценцу за
рад сппртским струшоацима и струшоацима у сппрту у складу са пвим закпнпм,
правилима тпг савеза и правилима надлежнпг међунарпднпг сппртскпг савеза и впди
евиденцију издатих, пбнпвљених и пдузетих лиценци за рад.
(5) Надлежни републишки сппртски савез утврђује трпщкпве издаваоа и
пбнављаоа дпзвпле за рад.
(6) Трпщкпве издаваоа и пбнављаоа лиценце за рад снпси ппднпсилац захтјева.
(7) Ппслпвима струшнпг псппспбљаваоа за пбављаое пдређених струшних ппслпва
у сппрту мпгу се бавити виспкпщкплске устанпве, у складу са закпнпм кпјим се уређује
дјелатнпст виспкпг пбразпваоа и пвим Закпнпм.
(8) Ппслпвима струшнпг псппспбљаваоа за пбављаое пдређених струшних ппслпва
у сппрту за кпје се не мпгу стећи пдгпварајућа струшна зваоа у виспкпщкплсим устанпвама
или за кпје не ппстпји интерес тих устанпва да их врще, пднпснп да их врще у дпвпљнпј
мјери, мпгу се бавити и прганизације у пбласти сппрта кпје испуоавају услпве у ппгледу
прпстпра, ппреме и кадрпва, у сарадои са пдгпварајућпм акредитпванпм
виспкпщкплскпм устанпвпм.
(9) Ближе пдредбе п нашину и ппступку пбављаоа ппслпва струшнпг усаврщаваоа и
псппспбљаваоа у пквиру кпнтинуиране едукације у сппрту, кап и нашин издаваоа,
пбнављаоа и пдузимаоа дпзвпле за рад, прпписује се правилникпм кпји дпнпси
министар.
Угпвпр п раднпм и струшнпм ангажпваоу
сппртскпг струшоака и струшоака у сппрту
Члан 41.
(1) Сппртски струшоак и струшоак у сппрту мпже заснпвати радни пднпс са
сппртскпм прганизацијпм, закљушиваоем угпвпра п раду.
(2) Сппртска прганизација мпже закљушити са сппртским струшоакпм и струшоакпм
у сппрту и угпвпр п струшнпм ангажману кпји нема карактер раднпг пднпса.
(3) Сппртски струшоак и струшоак у сппрту приликпм закљушеоа угпвпра п раду са
сппртскпм прганизацијпм, или угпвпра п струшнпм ангажману, мпгу ппсебнп угпвприти
даваое накнада кпја немају карактер зараде кап щтп су накнада за закљушеое угпвпра,
накнада за кприщћеое лика сппртскпг струшоака или струшоака у сппрту, нпвшане и друге
награде за ппстигнуте сппртске резултате.
Лице кпја ушествују у прганизацији или впђеоу такмишеоа
Члан 42.
(1) Лице кпје ушествује у прганизацији и впђеоу сппртскпг такмишеоа или сппртске
манифестације, кап щтп је сппртски судија, сппртски делегат и кпмесар, мпра испуоавати
услпве прпписане правилима пдгпварајућег републишкпг сппртскпг савеза и
међунарпднпг сппртскпг савеза.
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(2) У прганизацији и впђеоу сппртскпг такмишеоа или сппртске манифестације не
мпже ушествпвати лице кпје на билп кпји нашин ушествује у приређиваоу дјелатнпсти
сппртске кладипнице.
(3) Власник, заппслени или шлан пргана једне сппртске прганизације не мпже у
истп вријеме бити и власник или шлан пргана друге сппртске прганизације кпја се такмиши
у истпј сппртскпј грани у истпм рангу такмишеоа или бити у опј заппслен.
(4) Члан пргана сппртске прганизације не мпже бити, ппред лица из става 2. пвпг
шлана, ни лице кпје ппслпвима и активнпстима мпже неппсреднп да утише на такмишеоа у
истпм рангу такмишеоа, кап ни власници сппртских кладипница.
2. Правна лица у систему сппрта
Сппртска прганизација
Члан 43.
Ради пбављаоа сппртских активнпсти и сппртских дјелатнпсти сппртска
прганизација се мпже пснпвати кап удружеое или кап привреднп друщтвп, у складу са
закпнпм.
Услпви за пбављаое сппртске активнпсти и сппртске дјелатнпсти
Члан 44.
(1) Сппртска прганизација мпже пбављати сппртске активнпсти и сппртске
дјелатнпсти акп, у складу са пвим закпнпм и сппртским правилима, има:
1) ушлаоене или угпвпрпм ангажпване сппртисте,
2) ангажпване сппртске струшоаке у зависнпсти пд врсте дјелатнпсти,
3) пбезбјеђен пдгпварајући прпстпр, пднпснп сппртске пбјекте и сппртску ппрему и
4) пдгпварајућу унутращоу прганизацију.
(2) Министар дпнпси правилник п утврђиваоу услпва из става 1. пвпг шлана.
(3) Ријеш „клуб“ мпже бити кприщћена самп у називу сппртске прганизације кпја
ушествује у такмишеоима у пквиру надлежнпг сппртскпг савеза.
(4) Укпликп сппртска прганизација није ушлаоена у републишки сппртски савез,
услпви из става 1. пвпг шлана пдређују се према сппртским правилима републишкпг
сппртскпг савеза из шлана 116. став 2. ташка 1. пвпг закпна.
(5) Испуоенпст услпва из става 1. пвпг шлана прпвјерава сппртски инспектпр у
ппступку редпвнпг инспекцијскпг надзпра.
Сппртска прганизација кап удружеое
Члан 45.
(1) Сппртска прганизација кап удружеое (у даљем тексту: сппртскп удружеое), у
смислу пвпг закпна, јесте дпбрпвпљнп удружеое прганизпванп на пснпву пснивашкпг акта
и статута, заснпванп на слпбпди удруживаоа вище физишких или правних лица.
(2) На сппнтана и привремена ппвезиваоа вище лица ради пствариваоа
пдређених сппртских циљева, без изришитп утврђене прганизације и шланства, схпднп се
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примјеоују прпписи пднпснп правна правила п пртаклуку, акп пвим закпнпм није
другашије пдређенп.
Организаципни дијелпви сппртскпг удружеоа
Члан 46.
(1) Сппртскп удружеое мпже фпрмирати један или вище пгранака, секција,
ппдружница и слишан пблик прганизпваоа .
(2) Огранак је прганизаципни дип сппртскпг удружеоа кпји нема свпјствп правнпг
лица.
(3) Органак има мјестп пбављаоа активнпсти и дјелатнпсти и заступника, а ппслпве
са трећим лицима пбавља у име и за рашун сппртскпг удружеоа.

Осниваши сппртскпг удружеоа
Члан 47.
(1) Сппртскп удружеое мпгу пснпвати најмаое три псниваша, акп пвим закпнпм
није другашије пдређенп.
(2) Осниваш сппртскпг удружеоа мпже бити физишкп или правнп лице.
Осниваое сппртскпг удружеоа
Члан 48.
(1) Сппртскп удружеое се пснива на пснивашкпј скупщтини, усвајаоем и
пптписиваоем пснивашкпг акта и статута.
(2) Оснивашки акт сппртскпг удружеоа сашиоава се у писанпј фпрми и пбавезнп
садржи:
1) лишна имена пднпснп називе псниваша и оихпве адресе, пднпснп сједищта,
2) пснпвне циљеве сппртскпг удружеоа,
3) назив и сједищте сппртскпг удружеоа,
4) лишнп име и адресу лица пвлащћенпг за заступаое и представљаое сппртскпг
удружеоа,
5) пптписе псниваша и
6) датум усвајаоа.
Перипд на кпји се пснива сппртскп удружеое
Члан 49.
(1) Сппртскп удружеое пснива се на непдређенп или пдређенп вријеме.
(2) Акп у акту псниваоа није другашије пдређенп, сматра се да је сппртскп
удружеое пснпванп на непдређенп вријеме.
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Опщти акти сппртскпг удружеоа
Члан 50.
(1) Опщти акти сппртскпг удружеоа су: статут, правилници и пдлуке кпјима се на
ппщти нашин уређују пдређена питаоа.
(2) Статут је пснпвни ппщти акт сппртскпг удружеоа кпјим се пбавезнп уређује:
1) назив и сједищте сппртскпг удружеоа,
2) циљеви и дјелатнпсти сппртскпг удружеоа,
3) пргани, оихпва пвлащћеоа, нашин избпра и пппзива, трајаое мандата и нашин
пдлушиваоа,
4) пблик и садржај пешата,
5) ппступак за измјене и дппуне статута,
6) ппступак за дпнпщеое и измјену и дппуну других ппщтих аката сппртскпг
удружеоа,
7) заступаое и представљаое сппртскпг удружеоа,
8) пствариваое јавнпсти рада,
9) услпви и нашин ушлаоиваоа и престанка шланства, утврђиваое висине
шланарине, права, пбавезе и пдгпвпрнпст шланпва, ппсебнп малпљетних лица,
10) нашин стицаоа средстава за пствариваое циљева и распплагаое средствима и
прган пвлащћен за надзпр над кприщћеоем средстава,
11) нашин пдлушиваоа п статусним прпмјенама и прпмјенама правнпг пблика,
12) ппступаое са импвинпм сппртскпг удружеоа у слушају престанка рада
удружеоа,
13) друга питаоа утврђена закпнпм.
(3) Статут сппртскпг удружеоа дпступан је свакпм шлану сппртскпг удружеоа.
(4) Опщти акти сппртскпг удружеоа мпрају бити усаглащени са сппртским
правилима.
(5) Други ппщти акти сппртскпг удружеоа мпрају бити усаглащени са статутпм.
(6) Ппјединашни акти кпје дпнпсе пргани и пвлащћена лица у сппртскпм удружеоу
мпрају бити у складу са ппщтим актима сппртскпг удружеоа.
(7) Висина мјесешне шланарине из става 2. ташка 9. пвпг шлана не мпже бити већа пд
једне десетине прпсјешне зараде на нивпу Републике утврђене пд стране републишкпг
пргана надлежнпг за ппслпве статистике за претхпдну бучетску гпдину.
Чланствп у сппртскпм удружеоу
Члан 51.
(1) Чланпви сппртскпг удружеоа су псниваши и лица кпја накнаднп приступе
сппртскпм удружеоу у складу са оегпвим статутпм.
(2) Свакп лице мпже ппд једнаким услпвима утрвђеним статутпм да ппстане шлан
сппртскпг удружеоа.
(3) Статутпм сппртскпг удружеоа мпгу се утврдити критеријуми, услпви и ппступак
стицаоа и губитка ппсебних права ппјединих шланпва у ппгледу управљаоа удружеоем,
сразмјернп дппринпсу у раду удружеоа, за вријеме дпк тај ппсебан дппирнпс траје.
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(4) Сппртскп удружеое мпже, у складу са статутпм, имати разлишите категприје
шланпва, са разлишитим правима и пбавезама, с тим да шланпви исте категприје мпрају
имати иста права и пбавезе.
(5) Изјава п приступаоу, пднпснп ушлаоеоу у сппртскп удружеое за малпљетнп
лице кпје није наврщилп 14 гпдина старпсти даје малпљетник уз предхпдну писану
сагаласнпст рпдитеља, усвпјитеља или старатеља.
(6) Фпрму и нашине даваоа писане сагласнпсти из става 5. пвпг шлана утврђују
сппртски савези.
(7) Малпљетник кпји је наврщип 15 гпдина старпсти сампсталнп даје изјаву п
приступаоу, пднпснп ушлаоеоу у сппртскп удружеое.
(8) Сппртскп удружеое впди коигу шланпва, укљушујући и ппдатке п оихпвпм
праву управљаоа удружеоем.
Иступаое из сппртскпг удружеоа
Члан 52.
(1) Чланпви сппртскпг удружеоа имају правп да у свакп дпба иступе из удружеоа.
(2) Изузетнп пд става 1. пвпг шлана, сппртским правилима надлежнпг републишкпг
сппртскпг савеза мпже се прпписати да је иступаое сппртисте такмишара дпзвпљенп самп
пп истеку пдређенпг птказнпг рпка, с тим да птказни рпк у сппртским гранама или гранама
сппрта у кпјима правила предвиђају прелазни рпк мпже да траје дп ппшетка првпг
нареднпг прелазнпг рпка, а у псталим сппртским гранама или гранама сппрта највище
щест мјесеци.
(3) Сппртиста не мпже да иступи из сппртскпг удружеоа у слушају када се угпвпрпм
пбавезап да ће пстати шлан дп пдређенпг рпка, псим акп је сппразумнп, пдлукпм
надлежнпг суда или сппртске арбитраже пдлушенп другашије.
(4) Чланствп у сппртскпм удружеоу не мпже се пренпсити нити насљедити.
Искљушиваое из сппртскпг удружеоа и дисциплински ппступак
Члан 53.
(1) Члан сппртскпг удружеоа мпже бити искљушен из сппртскпг удружеоа из
пправданих разлпга и пп ппступку утврђеним статутпм.
(2) Опщтим актима сппртскпг удружеоа мпра бити пбезбјеђенп правп на жалбу на
пдлуку пргана управљаоа удружеоа кпјпм је пдлушиванп п правима и пбавезама шланпва
удружеоа, псим акп је за дпнпщеое пдлуке надлежна сппртска арбитража у складу са
пвим закпнпм.
(3) Члану сппртске прганизације мпгу се изрећи дисциплинске мјере и санкције у
складу са закпнпм, сппртским правилима и ппщтим актима сппртске прганизације, с тим
да му не мпже бити изрешена казна за дисциплински прекрщај кпји прије негп щтп је
ушиоен није бип ппщтим актпм сппртске прганизације, пднпснп дисциплинским
правилникпм, утврђен кап дисциплински прекрщај и за кпји није била прпписана казна,
акп закпнпм није другашије прпписанп.
(4) Члан сппртскпг удружеоа има у дисциплинскпм ппступку правп на:
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1) впђеое ппступка без пдугпвлашеоа и са щтп маое трпщкпва,
2) независнпст,
3) струшнпст и непристраснпст пргана кпји пдлушује п пдгпвпрнпсти,
4) бранипца п лишнпм трпщку,
5) изјащоеое и извпђеое дпказа,
6) писану и пбразлпжену пдлуку и
7) жалбу.
Управљаое сппртским удружеоем
Члан 54.
Чланпви управљају сппртским удружеоем неппсреднп или прекп свпјих изабраних
представника у прганима удружеоа, на нашин утврђен статутпм удружеоа.
Органи управљаоа сппртским удружеоем
Члан 55.
(1) Сппртскп удружеое са вище пд 20 шланпва има пргане управљаоа, изабране пд
стране скупщтине удружеоа, на нашин пдређен статутпм.
(2) Органи управљаоа сппртскпг удружеоа су управни пдбпр и надзпрни пдбпр
кпји имају најмаое три шлана.
(3) Лице пвлащћенп за заступаое и представљаое сппртскпг удружеоа је шлан
пргана управљаоа сппртскпг удружеоа.
(4) Одлуке пргана управљаоа сппртскпг удружеоа дпнпсе се већинпм гласпва пд
укупнпг брпја шланпва пргана управљаоа, а мпже се прпписати и квалификпвана већина
за пдређене пдлуке пд ппсебнпг интереса за сппртскп удружеое.
Скупщтина сппртскпг удружеоа
Члан 56.
(1) Скупщтина је највищи прган сппртскпг удружеоа и шине је, акп статутпм није
другашије пдређенп, сви шланпви сппртскпг удружеоа, са једнаким правпм гласа.
(2) Скупщтина сппртскпг удружеоа се сазива најмаое једнпм гпдищое.
(3) Мандат шланпва скупщтине траје дп пет гпдина.
(4) Скупщтина сппртскпг удружеоа пдлушује п:
1) дпнпщеоу статута сппртскпг удружеоа, оегпве измјене и дппуне и друге акте
пдређене статутпм сппртскпг удружеоа,
2) усвајаоу финансијскпг извјещтаја,
3) статутсним прпмјенама и прпмјенама правнпг пблика сппртскпг удружеоа,
4) престанку рада сппртскпг удружеоа,
5) даје сагласнпст на правне радое предузете у име сппртскпг удружеоа прије
оегпвпг уписа у регистар регистарскпг суда,
6) бира и разрјещава дужнпсти шланпве пргана управљаоа и лица пвлащћена за
заступаое и представљаое,
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7) пптврђује финансијски извјещтај и извјещтај п раду припремљен пд стране
пргана управљаоа или пвлащћенпг лица и
8) другим питаоима утврђеним закпнпм и статутпм сппртскпг удружеоа.
(5) Органзација мпра дпстављати статусне измјене надлежним регистрима.
(6) Одлука скупщтине п прпмјени статута, статусним прпмјенама и престанку рада
сппртскпг удружеоа дпнпси се већинпм гласпва пд укупнпг брпја шланпва скупщтине, акп
статутпм није утврђенп да је за дпнпщеое пдлуке пптребан већи брпј гласпва.
Ванредна сједница скупщтине сппртскпг удружеоа
Члан 57.
(1) Сазиваое ванредне сједнице скупщтине сппртскпг удружеоа мпже тражити
најмаое једна пплпвина шланпва скупщтине.
(2) Захтјев за сазиваое ванредне сједнице дпставља се у писанпј фпрми са
пптписима шланпва кпји шине најмаое пплпвина брпја шланпва скупщтине.
(3) Уз захтјев за сазиваое ванредне сједнице, дпставља се приједлпг дневнпг реда.
(4) Ванредна сједница се сазива најкасније у рпку пд 30 дана пд дана ппднпщеоа
захтјева.
(5) Укпликп предсједник не сазпве ванредну сједницу, тп мпгу ушинити ппднпсипци
захтјева.
(6) О статусним прпмјенама усвпјеним на ванреднпј сједници ппдаци се дпстављају
надлежним регистрима, хитнп и без пдлагаоа, а најкасније у рпку пд 15 дана пд дана
усвпјених прпмјена.
Заступаое и представљаое сппртскпг удружеоа
Члан 58.
(1) Сппртскп удружеое има лице пвлащћенп за заступаое и представљаое
сппртскпг удружеоа (у даљем тексту: пвлащћенп лице), изабранп пднпснп именпванп на
нашин утврђен статутпм.
(2) Овлащћенп лице пдгпвара за закпнитпст рада сппртскпг удружеоа, прганизује и
впди активнпсти и ппслпваое сппртскпг удружеоа, брине се п уреднпм впђеоу
прпписаних евиденција и ппслпвних коига, спрпвпди пдлуке пргана управљаоа сппртскпг
удружеоа.
Инфпрмисаое п раду сппртскпг удружеоа
Члан 59.
Овлащћенп лице је дужнп да инфпрмище пргане управљаоа сппртскпг удружеоа п
активнпстима и дјелатнпстима сппртскпг удружеоа и оегпвпм финансијскпм ппслпваоу,
најмаое једнпм гпдищое.
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Надзпрни пдбпр сппртскпг удружеоа
Члан 60.
(1) Сппртскп удружеое кпје статутпм има предвиђенп вище пд 20 шланпва
скупщтине има надзпрни пдбпр за кпнтрплу финансијскпг ппслпваоа и гпдищоег
заврщнпг рашуна.
(2) Чланпви надзпрнпг пдбпра не мпгу бити шланпви скупщтине и пргана
управљаоа.
(3) Сппртскп удружеое мпже имати ревизпра са надзпрним пвлащћеоима
утврђеним у складу са прпписима п рашунпвпдству и ревизији.
(4) Статутпм се мпгу предвидјети и други пргани сппртскпг удружеоа.
Члан пргана сппртскпг удружеоа
Члан 61.
(1) Члан пргана сппртскпг удружеоа мпже бити самп шлан удружеоа.
(2) Лица кпја су правпснажнп псуђена за кривишна дјела или прекрщаје у сппрту и у
вези са сппртпм, кап и за дјела прптив привреде, импвине и службене дужнпсти, кап и
лица правпснажнп псуђена за кривишна дјела сексуалне злпупптребе и искприщћаваоа
дјеце и радое насиља у ппрпдици, не мпгу врщити функције пвлащћенпг лица или шлана
пргана управљаоа сппртскпг удружеоа.
(3) Одлуке пргана управљаоа сппртскпг удружеоа пбавезнп се унпсе у коигу
пдлука сппртскпг удружеоа.
(4) Сагласнпст изабранпг лица за ушещће у прганима управљаоа сппртскпг
удружеоа пптврђује се оегпвим пптписпм на дпнесену пдлуку или пптписпм у коигу
пдлука сппртскпг удружеоа.
Сукпб интереса
Члан 62.
(1) Овлащћенп лице и шлан пргана управљаоа сппртскпг удружеоа дужни су да
ппступају савјеснп, пажљивп и лпјалнп према сппртскпм удружеоу и да ппщтују друге
дужнпсти утврђене закпнпм и ппщтим актима сппртскпг удружеоа.
(2) Лица из става 1. пвпг шлана кпја имају лишни интерес не смију кпристити
сппртскп удружеое за лишнп бпгаћеое, пднпснп лишне пптребе.
(3) Овлащћенп лице сппртскпг удружеоа не мпже бити директнп или индиректнп
ангажпванп у другпј кпнкурентскпј сппртскпј прганизацији.
(4) Лишни интерес у смислу става 2. пвпг шлана ппстпји акп је шлан пргана
управљаоа сппртскпг удружеоа, пднпснп пвлащћенп лице или шлан оегпве ппрпдице:
1) угпвпрна страна у правнпм ппслу са сппртским удружеоем,
2) власник или на други нашин у ппслпвнпм пднпсу са лицем из правнпг ппсла или
радое кпје закљушује угпвпр са сппртским удружеоем, или кпје има финансијске
интересе у тпм ппслу или радои, пп пснпву кпјих се разумнп мпже пшекивати да утишу на
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ппступаое шлана пргана управљаоа, пднпснп пвлащћенпг лица, супрптнп интересу
сппртскпг удружеоа и
3) ппд кпнтрплним утицајем стране из правнпг ппсла или радое или лица кпје има
финансијски интерес у правнпм ппслу или радои, такп да се пснпванп мпже пшекивати да
тп утише на ппступаое шлана пргана управљаоа, пднпснп пвлащћенпг лица, супрптнп
интересу сппртскпг удружеоа.
(5) Правни ппсап између пвлащћенпг лица и сппртскпг удружеоа мпже да се
закљуши пп пдпбреоу пргана управљаоа сппртскпг удружеоа или другпг пргана
пдређенпг статутпм.
(6) Ппвреда сукпба интереса и забрана кпнкуренције из ст. 2. и 3. пвпг шлана даје
сппртскпм удружеоу правп на накнаду щтете и правп да се ппслпви кпје лице изврщи за
свпј рашун признају кап ппслпви изврщени за рашун сппртскпг удружеоа.
(7) Статутпм сппртскпг удружеоа уређује се заступаое удружеоа у слушају сукпба
интереса између сппртскпг удружеоа и пвлащћенпг лица.
Изузеци пд права гласаоа
Члан 63.
Члан пргана управљаоа сппртскпг удружеоа пднпснп пвлащћенп лице нема правп
гласа на сједници пргана управаљаоа сппртскпг удружеоа када се пдлушује п:
1) ппкретаоу сппра или пдустајаоу пд сппра прптив оега,
2) пдпбраваоу ппслпва између оега и сппртскпг удружеоа у слушају сукпба
интереса, пднпснп ппстпјаоа лишнпг интереса при пдлушиваоу и
3) оегпвпј пдгпвпрнпсти или разрјещеоу.
Назив, сједищте и симбпли сппртскпг удружеоа
Члан 64.
(1) Сппртскп удружеое има назив и сједищте, мпже имати и скраћени назив.
(2) Сппртскп удружеое мпже имати свпј знак, лпгптип и друге симбпле у складу са
статутпм.
(3) Назив сппртскпг удружеоа мпра бити на једнпм пд језика у упптреби у
Републици Српскпј, а мпже бити и на странпм језику, пднпснп мпже да садржи и ппједине
стране ријеши, акп пне шине име, пднпснп назив псниваша и кап такве су упбишајене, у
складу са закпнпм.
(4) У истпј јединици лпкалне сампуправе и ппд истим именпм не мпгу се
регистрпвати у једнпј сппртскпј грани или грани сппрта два сппртска удружеоа, изузев акп
се ради п женскпј и мущкпј категприји шланства.
(5) Сједищте сппртскпг удружеоа мпра бити на теритприји Републике, с тим да се
кап сједищте пдређује пнп мјестп из кпјег се управља активнпстима и дјелатнпстима
удружеоа.
(6) У ппслпвнпј кпресппнденцији и јавнпм писанпм иступаоу сппртскп удружеое уз
свпј назив навпди и свпје сједищте.
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(7) Симбпли визуелнпг идентитета сппртскпг удружеоа мпрају се јаснп разликпвати
пд симбпла других сппртских прганизација и не смију дпвпдити у заблуду у ппгледу
циљева сппртскпг удружеоа и оегпвпг идентитета.
(8) Симбпли визуелнпг идентитета сппртскпг удружаоа не мпгу да садрже симбпле
стране државе или међунарпдне прганизације.
Упптреба назива сппртскпг удружеоа
Члан 65.
(1) Огранак сппртскпг удружеоа у правнпм прпмету иступа ппд називпм сппртскпг
удружеоа и свпјим називпм.
(2) Назив сппртскпг удружеоа мпже се пренијети на другп лице самп у пквиру
статусне прпмјене или прпмјене правнпг пблика сппртскпг удружеоа, у складу са пвим
закпнпм.
(3) Назив нпвппснпванпг сппртскпг удружеоа мпра се јаснп разликпвати пд назива
других сппртских удружеоа кпја су уписана или уреднп пријављена за упис у регистар кпд
регистарскпг пргана.
(4) Назив сппртскпг удружеоа не смије дпвпдити у заблуду у ппгледу циљева
сппртскпг удружеоа или п тпме п каквпј се врсти правнпг лица ради.
(5) Из назива сппртскпг удружеоа мпра бити видљивп да је у питаоу сппртска
прганизација.
(6) Назив сппртскпг удружеоа мпже да садржи службени назив Републике Српске,
Бпсне и Херцегпвине, јединице лпкалне сампуправе, или теритпријалне јединице, уз
претхпдну сагласнпст надлежнпг пргана.
(7) Назив сппртскпг удружеоа не мпже да садржи име стране државе или
међунарпдне прганизације.
(8) Назив сппртскпг удружеоа мпже садржавати и лишнп име пдређенпг лица самп
уз оегпву сагласнпст или сагласнпст пвлащћенпг насљедника.
Упис у регистар сппртскпг удружеоа
Члан 66.
(1) Сппртскп удружеое стише свпјствп правнпг лица уписпм у регистар кпји впди
надлежни суд у сједищту пкружнпг суда на шијем ппдрушју сппртскп удружеое има
сједищте (у даљем тексту: судски регистар).
(2) Сппртскп удружеое стише правп пбављаоа сппртских активнпсти и дјелатнпсти
испуоаваоем услпва из шлана 44. пвпг закпна, и уписа у регистар кпји впди Министарствп.
(3) Захтјев за упис у сппртски регистар сппртска прганизација ппднпси најкасније у
рпку пд 30 дана, пд дана правпснажнпсти рјещеоа п упису у регистар надлежнпг суда
накпн шега губи правп уписа у сппртски регистар.
(4) Министар рјещеоем утврђује правп на пбављаое сппртских активнпсти и
дјелатнпсти.
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Упис сппртскпг удружеоа у судски регистар
Члан 67.
(1) У судски регистар уписује се псниваое и престанак рада сппртскпг удружеоа,
статусне прпмјене и прпмјене правнпг пблика сппртскпг удружеоа, ппдаци п впђеоу
стешајнпг ппступка над сппртским удружеоем, кап и други ппдаци утврђени актпм п
регистрацији и закпнпм кпјим се уређује регистрација удружеоа и фпндација.
(2) Надлежни судски регистар пбавјещтава Министарствп п регистрацији, престанку
рада и прпмјени правнпг пблика сппртскпг удружеоа.
Упис сппртскпг удружеоа у сппртски регистар
Члан 68.
У сппртски регистар се пбавезнп уписују сљедећи ппдаци:
1) назив и сједищте сппртскпг удружеоа,
2) адреса сппртскпг удружеоа,
3) име и презиме, датум и мјестп рпђеоа, пребивалищте, пднпснп назив и
сједищте псниваша,
4) датум псниваоа,
5) сппртска грана или грана сппрта,
6) име, презиме, датум и мјестп рпђеоа, пребивалищте и функција лица
пвлащћенпг за заступаое и представљаое,
7) циљеви удруживаоа и псниваоа и
8) назив суда и брпј ппд кпјим је удружеое уписанп у судски регистар.
Ппступак уписа сппртскпг удружеоа у сппртски регистар
Члан 69.
(1) Сппртскп удружеое ппднпси захтјев Министарству за упис у сппртски регистар у
пблику регистраципне пријаве.
(2) Уз регистраципну пријаву сппртскп удружеое прилаже:
1) дпказ п идентитету псниваша, фптпкппију лишне карте или паспща физишкпг лица,
пднпснп извпд из регистра у кпме је регистрпванп правнп лице или фптпкппија рјещеоа п
упису у надлежни регистар,
2) пснивашки акт сппртскпг удружеоа,
3) статут сппртскпг удружеоа,
4) рјещеое суда,
5) пвјерен пптпис пвлащћенпг лица,
6) сагласнпст на назив сппртскпг удружеоа у слушајевима прпписаним пвим
закпнпм,
7) списак пргана управљаоа сппртскпг удружеоа,
8) записник са сједнице скупщтине и
9) сагласнпст републишкпг сппртскпг савеза за упис у сппртски регистар.
(3) Регистарципну пријаву ппднпси пвлащћенп лице сппртскпг удружеоа.
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(4) Регистраципна пријава се ппднпси Министарству у једнпм примјерку, у рпку пд
30 дана пд дана правпснажнпсти рјещеоа надлежнпг регистарскпг суда п упису у судски
регистар.
(5) Сппртскп удружеое је дужнп да пријави Министарству сваку прпмјену ппдатака
кпји се уписују у сппртски регистар у рпку пд 30 дана пд дана настале прпмјене, пднпснп
издаваоа рјещеоа надлежнпг регистарскпг суда п упису прпмјена у судски регистар.
(6) Министар дпнпси правилник п ппступку уписа, садржају и нашину впђеоа
сппртскпг регистра.
Импвина сппртскпг удружеоа
Члан 70.
(1) Импвину сппртскпг удружеоа шине:
1) дпбрпвпљни прилпзи и ппклпни кпји имају нпвшану вриједнпст,
2) финансијска средства из бучетских дптација и ппреза,
3) субвенције,
4) угпвпри са физишким и правним лицима,
5) прихпди пд камата, дивиденди, дпбити пд капитала, закупнина, хпнпрара и
слишних извпра пасивнпг прихпда,
6) прихпди пд услуга, сппнзпра и других кпмерцијалних, маркетинщких, ппслпвних
и привредних дјелатнпсти и активнпсти,
7) прихпд стешен путем пствариваоа циљева и активнпсти сппртскпг удружеоа,
шланарина и
8) пстали прихпди пстварени закпнитим кприщћеоем импвине и средстава
прганизације.
(2) Сппртскп удружеое распплаже свпјпм импвинпм у складу са статутпм и
закпнпм.
(3) Импвина из става 1. пвпг шлана је свпјина сппртскпг удружеоа, и не мпгу се
дијелити између шланпва удружеоа.
Надзпр над закпнитпщћу рада и намјенским кприщћеоем импвине сппртскпг
удружеоа
Члан 71.
Надзпр над закпнитпщћу рада сппртскпг удружеоа врщи Републишка управа за
инспекцијске ппслпве а надзпр над намјенским кприщћеоем и распплагаоем
дпдијељеним средствима из бучета Републике врщи Министарствп.
Ппслпвне коиге и финансијски извјещтаји сппртскпг удружеоа
Члан 72.
Сппртскп удружеое пбавезнп впди ппслпвне коиге и саставља финансијске
извјещтаје у складу са прпписима кпји уређују пву пбласт.
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Одгпвпрнпст сппртскпг удружеоа
Члан 73.
(1) За свпје пбавезе сппртскп удружеое пдгпвара цјелпкупнпм свпјпм импвинпм.
(2) Органи сппртскпг удружеоа су дужни да управљају импвинпм сппртскпг
удружеоа са пажопм дпбрпг привредника.
(3) Члан пргана сппртскпг удружеоа не мпже гласати у стварима у кпјим оегпви
импвински интереси, интереси оегпвпг брашнпг друга или оегпвпг српдника дп трећег
степена мпгу бити у супрптнпсти са импвинским интересима сппртскпг удружеоа.
(4) Надзпрни пдбпр за сппртске прганизације кпје имају прекп 20 шланпва утврђује
да ли су се правни ппслпви закљушивали у складу са ставпм 2. пвпг шлана, пднпснп
скупщтина приликпм усвајаоа гпдищоег извјещтаја за сппртске прганизације кпје немају
надзпрни пдбпр.
Кприщћеое импвине сппртскпг удружеоа
Члан 74.
(1) Импвина сппртскпг удружеоа мпже да се кпристи за пствариваое оегпвих
статутарних циљева.
(2) Импвина сппртскпг удружеоа не мпже се дијелити оегпвим шланпвима.
(3) Нетп дпбит пстварена пбављаоем дјелатнпсти сппртскпг удружеоа кпристи се
искљушивп за пствариваое статутарних циљева сппртскпг удружеоа.
Стицаое дпбити сппртскпг удружеоа
Члан 75.
(1) Сппртскп удружеое мпже да, ради прибављаоа средстава пптребних за
пствариваое свпјих сппртских циљева, пбавља и привредну и другу дјелатнпст са циљем
стицаоа дпбити, у складу са закпнпм.
(2) Сппртскп удружеое мпже ради пбављаоа дјелатнпсти из става 1. пвпг шлана
пснпвати привреднп друщтвп у складу са пвим закпнпм.
(3) Дпбит пстварена пд привредних и других дјелатнпсти сппртскпг удружеоа или
пснпванпг привреднпг друщтва пд стране сппртскпг удружеоа, мпже се кпристити
искљушивп за пствареое пснпвних циљева и задатака и не мпже се дијелити између
псниваша и шланпва удружеоа.
Раппдјела импвине накпн престанка рада сппртскпг удружеоа
Члан 76.
(1) За слушај престанка рада сппртскпг удружеоа кап прималац оегпве импвине
статутпм се мпже пдредити самп другп удружеое у пбласти сппрта.
(2) Прималац импвине предвиђен статутпм пбавезан је да дпбијена средстава или
импвину упптријеби за пствариваое сппртских циљева.
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(3) Укпликп надлежни прган сппртскпг удружеоа не дпнесе пдлуку п расппдјели
импвине дп дана брисаоа из судскпг регистра, надлежни суд ће дпнијети пдлуку п
расппдјели препстале импвине у складу са пдредбама закпна.
Престанак рада сппртскпг удружеоа
Члан 77.
(1) Сппртскп удружеое престаје са радпм:
1) акп надлежни прган сппртскпг удружеоа дпнесе пдлуку п престанку рада или
пдлуку п припајаоу, спајаоу, ппдјели и пдвајаоу,
2) акп се брпј шланпва смаои исппд брпја пптребнпг за псниваое а скупщтина не
дпнесе пдлуку у рпку пд три мјесеца пд дана наступаоа пве пкплнпсти,
3) акп скупщтина сппртскпг удружеоа није пдржана у двије календарске гпдине
узастппнп, пднпснп акп је прптеклп двпструкп вище времена пд времена утврђенпг
статутпм за пдржаваое скупщтине сппртскпг удружеоа,
4) акп му је изрешена мјера забране пбављаое сппртских активнпсти и дјелатнпсти
збпг тпга щтп не испуоава услпве за оихпвп пбављаое, а у рпку пдређенпм у изрешенпј
мјери не испуни те услпве,
5) акп је правпснажнпм пдлукпм надлежнпг суда утврђенп да је регистрација
псниваоа сппртскпг удружеоа била нищтавна,
6) акп му је забраоен рад,
7) у другим слушајевима утврђеним закпнпм, пснивашким актим или статутпм
сппртскпг удружеоа кпји су наведени кап пснпв за престанак рада и
8) стешајем.
(2) Одредбе става 1. т. 3. и 4. пвпг шлана п престанку рада сппртскпг удружеоа се
примјеоују накпн спрпведенпг инспекцијскпг надзпра пвлащћенпг пргана.
(3) Сппртскп удружеое престаје са радпм када надлежни суд дпнесе рјещеое п
престанку оегпвпг рада.
(4) Надлежни суд пбавјещтава Министарствп п престанку рада сппртскпг удружеоа и
брисаоу из судскпг регистра.
Стешајни ппступак над сппртским удружеоем
Члан 78.
(1) Над сппртским удружеоем кпје је платежнп несппспбнп спрпвпди се стешајни
ппступак, у складу са закпнпм.
(2) Акп је над сппртским удружеоем спрпведен стешајни ппступак, прган кпји је тај
ппступак спрпвеп у рпку пд 15 дана пд дана пкпншаоа ппступка, дпставља надлежнпм
суду и регистраципнпм пргану дпказ п тпме, накпн шега се, пп службенпј дужнпсти,
спрпвпди брисаое сппртскпг удружеоа из судскпг регистра.
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Статусне прпмјене сппртскпг удружеоа
Члан 79.
(1) Статусне прпмјене сппртскпг удружеоа јесу припајаое, спајаое, ппдјела и
пдвајаое.
(2) Статуснпм прпмјенпм сппртскп удружеое пренпси цијелу свпју импвину или
оен дип на једнп или вище ппстпјећих или нпвих сппртских удружеоа, кпја су оегпви
правни сљедбеници.
(3) У истпј статуснпј прпмјени мпже да се кпмбинује припајаое, спајаое, ппдјела и
пдвајаое.
(4) Сппртска удружеоа кпја ушествују у лигащким сппртским такмишеоима мпгу
врщити статусне прпмјене акп се статуснпм прпмјенпм не утише на регуларнпст
такмишеоа и уз претхпдну сагласнпст надлежнпг републишкпг сппртскпг савеза.

Обавеза сашиоаваоа финансијскпг извјещтаја
Члан 80.
Свакп сппртскп удружеое кпје ушествује у статуснпј прпмјени сашиоава
финансијски извјещтај према стаоу на дан дпнпщеоа пдлуке п припајаоу, спајаоу,
ппдјели и пдвајаоу, у складу са прпписима п рашунпвпдству и ревизији.
Припајаое и спајаое сппртских удружеоа
Члан 81.
(1) Припајаоем се пренпси цијела импвина, укљушујући сва права и пбавезе једнпг
сппртскпг удружеоа, кпје је приппјеник, на другп сппртскп удружеое кпје је приппјилац,
на пснпву угпвпра п припајаоу.
(2) Спајаоем се пснива нпвп сппртскп удружеое на кпје се пренпси цијела
импвина, укљушујући сва права и пбавезе два или вище сппртских удружеоа кпја се
спајају.
Упис припајаоа сппртскпг удружеоа у регистар
Члан 82.
(1) У судски регистар и сппртски регистар, припајаоем једнпг или вище сппртских
удружеоа другпм, уписује се сједищте сппртскпг удружеоа кпје је приппјилац.
(2) На упис припајаоа примјеоују се пдредбе пвпг закпна п упису псниваоа
сппртскпг удружеоа.
(3) Уписпм припајаоа у надлежне регистре престају да ппстпје приппјена сппртска
удружеоа.
(4) Уписпм припајаоа заппслени и шланпви приппјеника ппстају заппслени и
шланпви приппјипца.

28

Пријава за упис припајаоа сппртскпг удружеоа у сппртски регистар
Члан 83.
Уз пријаву за упис припајаоа у сппртски регистар, ппред дпкументације прпписане
пвим закпнпм п упису за псниваое сппртскпг удружеоа, ппднпсе се и:
1) пдлуке скупщтина сппртских удружеоа кпја ушествују у припајаоу п прихватаоу
закљушеоа угпвпра п припајаоу (у истпвјетнпм тексту),
2) угпвпр п припајаоу,
3) рјещеое п упису у сппртски регистар сппртских удружеоа кпја се припајају,
4) пглас п намјери припајаоа пбјављен у средствима јавнпг инфпрмисаоа кпји
излази на теритприји Републике и
5) сагласнпст надлежнпг републишкпг сппртскпг савеза.
Угпвпр п припајаоу сппртскпг удружеоа
Члан 84.
(1) Угпвпр п припајаоу садржи:
1) називе и сједищта сппртских удружеоа,
2) пдредбе у вези са пренпспм сппртске импвине и пбавеза сппртскпг
удружеоа кпје се припаја ташан ппис дијелпва импвине и пбавеза кпји се пренпсе, при
шему је дпзвпљенп упућиваое на ппсебне исправе и
3) пдредбе п правима шланпва сппрскпг удружеоа кпје се припаја.
(2) Ппвјерипци сппртских удружеоа кпја ушествују у припајаоу мпгу, у рпку пд 30
дана пд дана пбјављиваоа пгласа п ппкретаоу ппступка припајаоа, захтијевати
пбезбјеђеое свпјих пптраживаоа или оихпву исплату.
(3) Обезбјеђеоем ппвјерилаца из става 2. пвпг шлана сматра се изјава заступника
сппртских удружеоа кпја ушествују у припајаоу да ће се импвинпм тих сппртских
удружеоа управљати пдвпјенп, дп намиреоа ппвјерилаца свакпг сппртскпг удружеоа
ппсебнп, у прптивнпм, надлежни суд мпже ппнищтити припајаое на захтјев ппвјерилаца.
Спајаое сппртских удружеоа
Члан 85.
(1) На спајаое сппртских удружеоа схпднп се примјеоују пдредбе пвпг закпна п
припајаоу, а на нпвпнасталп сппртскп удружеое – пдредбе п псниваоу сппртскпг
удружеоа.
(2) Уписпм спајаоа насталпг сппртскпг удружеоа у регистре престају да ппстпје
сппртска удружеоа кпја су се сппјила.
(3) Уписпм нпвпг сппртскпг удружеоа у судски и сппртски регистар импвина
сппјених сппртских удружеоа прелази на нпвп сппртскп удружеое.
(4) Заппслени и шланпви сппртских удружеоа кпја су се сппјила ппстају заппслени и
шланпви нпвпг сппртскпг удружеоа.
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Ппдјела сппртскпг удружеоа
Члан 86.
(1) Ппдјела сппртскпг удружеоа је статусна прпмјена кпјпм се сппртскп удружеое
дијели на вище удружеоа, шиме пнп престаје да ппстпји.
(2) Одлука п ппдјели сппртскпг удружеоа има правнп дејствп акта п псниваоу.
(3) Ппдјелпм сппртскп удружеое дијели свпју импвину на вище дијелпва кпју
пренпси на вище сппртских удружеоа.
(4) Дијелпви импвине сппртскпг удружеоа кпје се дијели мпгу да се:
1) приппје ппстпјећем сппртскпм удружеоу,
2) сппје са ппстпјећим сппртским удружеоем уз псниваое нпвпг сппртскпг
удружеоа,
3) пснују кап нпва сппртска удружеоа и
4) неки приппје једнпм или вище ппстпјећих сппртских удружеоа, а други пснују
кап једнп или вище сппртских удружеоа, са или без спајаоа са ппстпјећим удружеоем.
Одвајаое сппртскпг удружеоа
Члан 87.
(1) Одвајаое је статусна прпмјена кпјпм се пд сппртскпг удружеоа пдваја оегпв
дип, а сппртскп удружеое пстаје да ппстпји кап правнп лице.
(2) Одвајаоем, сппртскп удружеое пренпси један или вище дијелпва свпје
импвине на једнп или вище нпвих пдвајаоем, пднпснп псниваоем насталих сппртских
удружеоа, или ппстпјећих сппртских удружеоа кпјим се припаја пдвпјенп сппртскп
удружеое.
(3) На ппдјелу и пдвајаое примјеоују се пдредбе пвпг закпна п псниваоу, спајаоу
и припајаоу сппртских удружеоа.
(4) У слушају ппдјеле или пдвајаоа, за пбавезе сппртскпг удружеоа кпје су
ппстпјале прије уписа ппдјеле пднпснп пдвајаоа у надлежне регистре, сплидарнп
пдгпвара свакп ушествујуће сппртскп удружеое кпје ппстпји накпн уписа ппдјеле, пднпснп
пдвајаоа.
(5) Сппртскп удружеое кпме је пренесен дип импвине ппдјелпм или пдвајаоем,
кап ппщти правни сљедбеник ступа у све правне пднпсе ппдијељенпг сппртскпг
удружеоа, пднпснп сппртскпг удружеоа пд кпјег је пдвпјен оегпв дип са трећим лицима,
а у вези са пренесеним дијелпм импвине.
Упис у регистар пдвајаоем насталпг сппртскпг удружеоа
Члан 88.
(1) Сппртска удружеоа настала ппдјелпм, пднпснп пдвајаоем, уписују се у судски и
сппртски регистар накпн закљушеоа угпвпра п дипбнпм билансу п разгранишеоу
средстава, права и пбавеза.
(2) Дипбним биланспм регулищу се и питаоа везана за статус шланпва сппртскпг
удружеоа и заппслених.
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(3) Сппртскп удружеое не престаје са радпм пдвајаоем оегпвпг дијела, већ
мијеоа статут ради усклађиваоа са прпмјена.

ТРАНСФОРМАЦИЈА СПОРТСКОГ УДРУЖЕЊА
У СПОРТСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
изостављено, од чл. 89. – 112.
(Коментар: дио који се односи на трансформацију спортских удружења –
клубова у спортска привредна друштва која ће у коначном омогућити
„приватизацију“ спортских организација тренутно је изостављен, до коначног
усаглашавања између надлежних институција)
ГЛАВА III
СПОРТСКИ САВЕЗИ
Републишки сппртски савези
Члан 113.
(1) Сппртске прганизације, ппдрушни, градски и ппщтински сппртски савези,
сампстални прпфесипнални сппртисти и струшна удружеоа у пдређенпј сппртскпј грани
или грани сппрта, мпгу се, ради уређиваоа питаоа пд заједнишкпг интереса, удруживати у
републишке сппртске савезе за једну или вище грана сппрта.
(2) Најмаое три прганизације из става 1. пвпг шлана уписане у сппртски регистар,
мпгу пснпвати републишки сппртски савез.
(3) Републишки сппртски савез кпји брпјем пкупљених шланпва, сппртским и
друщтвеним пплпжајем или другим пкплнпстима има фактишки мпнпппл над бављаоем
сппртским активнпстима или на други нашин има дпминантан пплпжај у пдређенпј
сппртскпј грани дужан је да прими у шланствп лица из става 1. пвпг шлана кпја испуоавају
услпве пдређене статутпм републишкпг сппртскпг савеза за пријем у шланствп.
(4) Сппртске прганизације кпје пкупљају лица са инвалидитетпм мпгу се
удруживати пп сппртским гранама или пп другпм критеријуму у складу са сппртским
правилима надлежних међунарпдних сппртских савеза лица са инвалидитетпм.
(5) Републишки сппртски савези у пквиру свпјих сппртских дјелатнпсти пбезбјеђују
неппхпдну ппдрщку српдним републишким сппртским савезима лица са инвалидитетпм, у
сврху ппдстицаоа лица са инвалидитетпм да се баве сппртпм, кап и унапређеоа услпва за
бављеое сппртпм лица са инвалидитетпм.
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Упис републишкпг сппртскпг савеза у сппртски регистар
Члан 114.
(1) Републишки сппртски савез се уписује у сппртски регистар, а правп пбављаоа
сппртских активнпсти и дјелатнпсти стише накпн испуоаваоа услпва из шлана 121. став 3.
пвпг закпна.
(2) Министар рјещеоем утврђује правп републишкпг сппртскпг савеза на пбављаое
сппртских активнпсти и дјелатнпсти.
(3) На псниваое, упис у сппртски регистар, пбављаое сппртских активнпсти и
дјелатнпсти, стицаое средстава и пствариваое прихпда, рјещаваое сппрпва,
пдгпвпрнпсти, забрану дискриминације, кап и на друга питаоа у вези са радпм
републишкпг сппртскпг савеза схпднп се примјеоују пдредбе пвпг закпна кпје се пднпсе
на сппртска удружеоа.
Циљ псниваоа и репрезентативнпст
Члан 115.
(1) Републишки сппртски савез је највищи пблик удруживаоа у Републици у
пдгпварајућпј сппртскпј грани или грани сппрта.
(2) Републишки сппртски савези се пснивају првенственп са циљем:
1) развпја сппртске гране и гране сппрта, пднпснп сппртских активнпсти и
дјелатнпсти у ппдрушју свпг дјелпваоа,
2) усклађиваоа активнпсти свпјих шланпва,
3) репрезентпваоа сппрта у ппдрушју свпг дјелпваоа,
4) ствараоа услпва за ппстизаое врхунских сппртских резултата,
5) ушещћа у унапређиваоу струшнпг рада сппртских струшоака и струшоака у
сппрту,
6) ппдстицаоа бављеоа сппртпм, ппсебнп дјеце и пмладине у свпм ппдрушју
дјелпваоа,
7) прганизпваоа и впђеоа сппртских такмишеоа и
8) прганизпваоа сппртских камппва.
(3) Републишки сппртски савез кпји пкупља вище пд пплпвине регистрпваних
сппртских прганизација из сппртскпг регистра у пдређенпј сппртскпј грани, врщи функцију
репрезентативнпг удружеоа ппслпдаваца у ппгледу пвлащћеоа за закљушеое ппсебнпг
кплективнпг угпвпра за сппртску грану или грану сппрта за кпју је надлежан у складу са
закпнпм.
Сппртска правила
Члан 116.
(1) Надлежни републишки сппртски савез утврђује сппртска правила у пдгпварајућпј
сппртскпј грани или грани сппрта, а у складу са међунарпднп утврђеним правилима.
(2) Сппртским правилима из става 1. пвпг шлана утврђује се пбавезнп:
1) систем, прпппзиције, правила и календар такмишеоа,
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2) правила за прганизпваое сппртских такмишеоа,
3) услпви, критеријуми за ушещће на сппртским такмишеоима и ппступак
утврђиваоа оихпве испуоенпсти,
4) услпви и критеријуми за ушещће на републишкпм лигащкпм сппртскпм
такмишеоу, пднпснп лигащкпм сппртскпм такмишеоу на нивпу Бпсне и Херцегпвине и
ппступак утврђиваоа оихпве испуоенпсти,
5) нашин и ппступак регистрпваоа угпвпра између сппртисте и сппртске
прганизације,
6) услпви за прганизпваое и ушещће сппртских прганизација у такмишеоима на
ппдрушју вище држава или вище регипна разлишитих држава,
7) услпви за ушлаоеое клубпва,
8) укљушиваое заинтереспваних прганизација у ниже пблике прганизпваоа,
9) нашин рада и правила сппртске арбитраже,
10) услпви и нашин регистрпваоа сппртиста и сппртских тренера за сппртску
прганизацију, укљушујући и регистрпваое страних сппртиста,
11) мјере за спрешаваое негативних ппјава у сппрту,
12) здравствену защтиту сппртиста,
13) дисциплински ппступак и дисциплинске мјере,
14) статус сппртиста и преласци сппртиста у дпмаће и инпстране сппртске
прганизације, укљушујући уступаое сппртиста између сппртских прганизација,
15) услпви за врщеое ппсредпваоа у преласцима сппртиста из једне у другу
сппртску прганизацију,
16) статус судија, суђеое на такмишеоима и статус других службених лица на
такмишеоима,
17) прпграм кпнтинуиране едукације у сппрту ради струшнпг усаврщаваоа и
псппспбљаваоа и лиценцираоа сппртских струшоака и струшоака у сппрту и
18) друга питаоа утврђена закпнпм.
(3) Сппртска правила, систем и календар такмишеоа за млађе категприје такмишара
дп сенипра, у пквиру надлежних републишких сппртских савеза мпра се прилагпдити
оихпвпм психпфизишкпм узрасту, мпгућнпстима и слпбпднпм времену, све у најбпљем
интересу дјетета.
(4) Услпви и критеријуми за псниваое и рад щкпла сппрта у пдређенпј грани
сппрта, утврђују се сппртским правилима надлежнпг републишкпг сппртскпг савеза.
(5) Надлежни републишки сппртски савез је дужан да у рпку пд 60 дана пд дана
ступаоа на снагу сппртских правила из става 2. пвпг шлана, дпстави примјерак тих правила
регистраципнпм пргану.
Међунарпдни сппртски савез
Члан 117.
На међунарпдне сппртске савезе, кпји имају сједищте на теритприји Републике,
схпднп се примјеоују пдредбе пвпг закпна а кпје се пднпсе на републишке сппртске
савезе.
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Ппдрушни, градски и ппщтински сппртски савези
Члан 118.
(1) Сппртске прганизације се мпгу ради уређиваоа и пствариваоа сппртских
питаоа пд заједнишкпг интереса, у зависнпсти пд развијенпсти сппрта и система
такмишеоа, удруживати у сппртске савезе на ппдрушнпм, градскпм и ппщтинскпм нивпу (у
даљем тексту: сппртски савези нижег нивпа прганизпваоа).
(2) У сппртске савезе нижег нивпа прганизпваоа из става 1. пвпг шлана мпгу се
удруживати и друге заинтереспване прганизације, у складу са статутпм надлежнпг
републишкпг сппртскпг савеза.
(3) На псниваое, упис у регистар и пбављаое сппртских активнпсти и дјелатнпсти,
кап и на друга питаоа у вези са радпм сппртскпг савеза нижег нивпа прганизпваоа,
схпднп се примјеоују пдредбе пвпг закпна кпје се пднпсе на сппртска удружеоа, акп
пвим закпнпм није другашије пдређенп.
(4) Сппртски савези нижег нивпа прганизпваоа из става 1. пвпг шлана се уписују у
сппртски регистар.
Сппртска арбитража
Члан 119.
(1) Републишки сппртски савези Републике, псим за сппрпве за кпје је пдређена
искљушива надлежнпст суда или међунарпдне сппртске арбитраже, пснивају сппртску
арбитражу кап нашин рјещаваоа сппртских сппрпва између свпјих шланпва.
(2) Сппртска арбитража пдлушује п сппрпвима из става 1. пвпг шлана у складу са
сппртским правилима и статутима републишких сппртских савеза.
(3) Сппр пред сппртскпм арбитражпм је хитан.
Струшна и друга удружеоа у пбласти сппрта
Члан 120.
(1) Сппртски струшоаци и струшоаци у сппрту мпгу се ради уређиваоа и
пствариваоа струшних сппртских питаоа пд заједнишкпг интереса удруживати у струшна
сппртска удружеоа.
(2) Удружеоа из става 1. пвпг шлана сматрају се сппртским укпликп испуне услпве
сппртскпг савеза у пдређенпј грани сппрта.
(3) Сппртске прганизације, сппртска друщтва, сппртски савези и друга правна и
физишка лица мпгу ради пствариваоа заједнишких циљева и интереса у пбласти сппрта
пснивати друга удружеоа у пбласти сппрта, кпја се сматрају сппртским укпликп испуне
услпве за упис у сппртски регистар.
Устанпве у пбласти сппрта
Члан 121.
(1) Устанпве у пбласти сппрта мпгу пснивати, у складу са закпнпм кпјим се уређују
јавне службе, Република или јединица лпкалне сампуправе (у даљем тексту: псниваш).
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(2) Устанпве у пбласти сппрта мпгу пснивати друга правна и физишка лица, ппд
услпвима прпписаним закпнпм.
(3) Устанпве из ст. 1. и 2. пвпг шлана мпгу пбављати сппртску дјелатнпст акп имају
пбезбјеђен пдгпварајући прпстпр, пднпснп ппрему, пдгпварајуће сппртске струшоаке у
зависнпсти пд врсте дјелатнпсти, акп испуоавају услпве у ппгледу безбједнпсти за
пбављаое дјелатнпсти и акп имају пдгпварајућу унутращоу прганизацију, пднпснп
службу.
(4) Услпве из става 3. пвпг шлана ближе прпписује министар правилникпм из шлана
44. став 2. пвпг закпна.

ГЛАВА IV
ОПШТИ ИНТЕРЕС И ПРОГРАМИ У ОБЛАСТИ СПОРТА
Опщти интерес у пбласти сппрта
Члан 122.
(1) Ппд ппщтим интереспм у пбласти сппрта се сматра:
1) пбезбјеђиваое услпва за припрему, ушещће и пствариваое врхунских сппртских
резултата сппртиста на плимпијским играма, параплимпијским играма и другим
званишним међунарпдним сппртским такмишеоима,
2) активнпсти републишких сппртских савеза прекп кпјих се пстварују ппщти
интереси у пбласти сппрта,
3) изградоа, ппремаое и пдржаваое сппртских пбјеката кпји су пд ппсебнпг
знашаја за развпј сппрта на ппдрушју Републике, впдећи рашуна п регипналнпј
ппкривенпсти,
4) наушни скуппви и истраживашкп-развпјни и наушнп-истраживашки прпјекти у
сппрту,
5) унапређеое струшнпг рада и струшнп псппспбљаваое у пбласти сппрта крпз
кпнтинуирану едукацију у сппрту,
6) унапређеое здравствене защтите сппртиста,
7) унапређеое рекреативнпг сппрта, прпмпција и ппдстицаое бављеоа сппртпм
свих грађана Републике, а нарпшитп дјеце, жена, пмладине, лица са инвалидитетпм,
сппртских ветерана и заппслених,
8) спрешаваое негативних ппјава у сппрту, кап щтп су дппинг, насиље и недплишнп
ппнащаое,
9) прганизација међунарпдних и републишких сппртских манифестација пд
ппсебнпг знашаја за Републику,
10) активнпсти на испуоаваоу међунарпдних пбавеза у пбласти сппрта и развпј
сппрта у дијасппри,
11) пбезбјеђиваое услпва за прганизпваое и пдржаваое щкплских и студентских
такмишеоа на теритприји Републике,
12) унапређеое издавалащтва и јавнпг инфпрмисаоа у сппрту пд републишкпг
знашаја,
13) пбезбјеђеое услпва за рад щкплских сппртских секција,
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14) ствараое услпва и прганизпваое сппртских щкпла, центара и сппртских
камппва пд ппсебнпг знашаја за развпј сппрта у Републици,
15) стипендије за усаврщаваое врхунских сппртиста аматера и нпвшана ппмпћ
врхунским сппртистима са ппсебним заслугама,
16) наципнална сппртска признаоа Републике Српске,
17) дјелатнпсти и прпграми прганизација у пбласти сппрта шији је псниваш
Република.
(2) За пствариваое ппщтег интереса у пбласти сппрта из става 1. пвпг шлана,
пбезбјеђују се средства у бучету Републике и јединица лпкалне сампуправе.
Прпграми у пбласти сппрта
Члан 123.
(1) Опщти интерес из пбласти сппрта из шлана 122. пвпг закпна, реализује се крпз
финансираое или суфинансираое пдређених прпграма и прпјеката (у даљем тексту:
прпграми), акп пвим закпнпм није другашије пдређенп.
(2) Прпграме из става 1. пвпг шлана дпстављају нпсипци прпграма у смислу пвпг
закпна према динамици утвђенпј прпграмским календарпм из шлана 127. пвпг закпна.
(3) Министар дпнпси Правилник п услпвима и критеријумима за финансираое
нпсилаца развпја сппрта Републике Српске.
Угпвараое
Члан 124.
(1) Са нпсипцима пдпбренпг прпграма, пднпснп предлагашем прпграма,
Министарствп закљушује угпвпр п реализпваоу прпграма, кпјим се пбавезнп утврђује:
1) назив и сједищте нпсипца прпграма,
2) врста и садржај прпграма,
3) вријеме реализације прпграма, пднпснп пбављаоа активнпсти,
4) циљеви и пшекивани резултати; пбим и врста дпдјељених средстава,
5) временски план упптребе средстава; нашин надзпра над пдвијаоем реализације
прпграма,
6) пбавезе нпсипца прпграма у ппгледу намјенскпг кприщћеоа средстава и
реализације прпграма,
7) пбавезе нпсипца прпграма у ппгледу ппднпщеоа извјещтаја п реализацији
прпграма и
8) пбавезе нпсипца прпграма у ппгледу дпказиваоа реализације прпграма и
намјенскпг кприщћеоа средстава; пбавезе нпсипца прпграма у ппгледу публицитета
прпграма.
(2) Укпликп се нпсилац пдпбренпг прпграма не пдазпве ппзиву за закљушеое
угпвпра у рпку пд 15 дана пд дана пбавјещтеоа, сматраће се да је пдустап пд приједлпга
прпграма.
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Ппднпщеое приједлпга прпграма
Члан 125.
(1) Приједлпге гпдищоег прпграма свпјих активнпсти мпгу ппднијети републишки
сппртски савези и сппртске прганизације, прекп кпјих се пстварује ппщти интерес у
пбласти сппрта.
(2) Приједлпг прпграма изградое, рекпнструкције, санације и ппремаоа сппртских
пбјеката или терена ппднпси власник, пднпснп кприсник земљищта, сппртскпг пбјекта или
терена уз сагласнпст власника земљищта, сппртскпг пбјекта или терена.
(3) Приједлпг стипендираоа за сппртскп усаврщаваое врхунских сппртиста
аматера, признаоа за ппсебан дппринпс развпју и афирмацији сппрта, дпдјеле награда и
нпвшане ппмпћи врхунским сппртистима и прганизација камппва за перспективне
сппртисте, ппднпси надлежни републишки сппртски савез.
(4) Приједлпг прпграма прганизпваоа међунарпдне сппртске манифестације пд
ппсебнпг знашаја за Републику ппднпси ушесник у систему сппрта кпји има сагласнпст за
кандидпваое и прганизпваое те манифестације, пбезбјеђену у складу са пвим закпнпм.
(5) Приједлпг истраживашкп-развпјних и наушнп-истраживашких прпјеката у сппрту
ппднпсе пдгпварајуће виспкпщкплске устанпве, прганизације и устанпве кпје се баве
истраживашкп-развпјним и наушнп-истраживашким радпм у пбласти сппрта, у складу са
пвим закпнпм.
(6) Приједлпге прпграма кпнтинуиране едукације у сппрту ппднпсе републишки
сппртски савези и прганизације у пбласти сппрта , виспкпщкплске устанпве и устанпве,
кпји имају сагласнпст за спрпвпђеое кпнтинуиране едукције у сппрту у складу са
правилникпм из шлана 40. став 9. пвпг закпна.
Услпви и критеријуми
Члан 126.
(1) Приједлпзи прпграма кпјим се пстварује ппщти интерес у пбласти сппрта
пдпбравају се, а висина средстава за дпдјелу утврђује у складу са сљедећим услпвима,
критеријумима и мјерилима:
1) нпсилац прпграма треба да пбезбиједи за реализпваое прпграма дип
сппствених средстава, кап и средстава других лица укпликп из реализације прпграма за
оих настају пшигледнп израшунљиве кпристи,
2) прпграм се финансира самп акп се не мпже у дпвпљнпј мјери реализпвати без
средстава из бучета Републике и акп је даваое средстава пправданп и према пснпву и
према висини,
3) прпграм се финансира у изнпсима и ппд услпвима кпји пбезбјеђују, пднпснп кпји
су ппдпбни да се уз најмаои утрпщак средстава из бучета Републике ппстигну
намјеравани резултати,
4) прпграм се мпра пднпсити на пбласти из шлана 125. пвпг закпна и мпра бити пд
републишкпг знашаја или пд щирег знашаја,
5) сппртска грана или грана сппрта у пквиру кпје се реализује прпграм треба да
пстварује ппщти интерес у пбласти сппрта у складу са шланпм 122. пвпг закпна,
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6) нпсилац прпграма мпра да буде регистрпван у складу са пвим закпнпм, да
искљушивп или претежнп ппслује на непрпфитнпј пснпви, акп пвим закпнпм није
другашије пдређенп, да има сједищте у Републици, да је директнп пдгпвпран за
припрему и извпђеое прпграма, да је претхпднп пбављап сппртску дјелатнпст најмаое
гпдину дана и да је са успјехпм реализпвап пдпбрени прпграм из претхпдне гпдине,
7) нпсилац прпграма не смије да буде у ппстуку ликвидације, стешаја или ппд
привременпм забранпм пбављаоа дјелатнпсти; има блпкаду ппслпвнпг рашуна, ппреске
дугпве или дугпве према фпндпвима пбавезнпг псигураоа; буде у ппсљедое двије
гпдине правпснажнпм пдлукпм кажоен за прекрщај или привредни преступ у вези са
оегпвпм дјелатнпщћу,
8) припритет имају прпграми кпји су структурне и развпјне прирпде,
9) између прпграма прганизпваоа, пднпснп ушещћа на сппртским
манифестацијама, припритет имају прпграми кпји се пднпсе на сппртске манифестације
вищег ранга,
10) између прпграма ушещћа на великим међунарпдним сппртским
манифестацијама, припритет имају прпграми шијпм реализацијпм се пшекује ппстизаое
пласмана сппртиста из Републике у прву трећину такмишара пп резултатима,
11) припритет имају прпграми републишких сппртских савеза у пднпсу на прпграме
сппртских прганизација,
12) прије пдпбраваоа средстава мпра се утврдити да ли се предлпжени прпграм
финансира или ће се финансирати из других јавних средстава,
13) активнпсти и мјере мпрају, пп правилу, бити у пквирима републишкпг прпграма
развпја сппрта,
14) прпграм мпра бити у складу са ппщтим актима ппднпсипца приједлпга
прпграма и сппртским правилима,
15) приједлпг прпграма и дпстављена дпкументација мпра да испуоава прпписане
фпрмалне услпве, а наведени ппдаци мпрају бити пптпуни и истинити,
16) финансираое активнпсти републишкпг сппртскпг савеза прекп кпјих се пстварују
ппщти интереси у пбласти сппрта мпже да пбухвати самп дип зараде заппслених и
материјалних трпщкпва, у зависнпсти пд струшнпсти ппсла, упптребљивпсти за сппрт,
примјеоивпсти ппсла и израженпсти јавнпг интереса за пдређени ппсап у сппрту,
17) укпликп је у питаоу финансираое прпграма у већим изнпсима, средства се, пп
правилу, дају у ратама,
18) трпщкпви реализације прпграма мпрају бити пправдани и у неппсреднпј вези
са циљевима реализације прпграма, пднпснп пправдани директни трпщкпви, с тим да се
сума кпја не прелази 10% пд пправданих директних трпщкпва реализације прпграма
мпже пбезбиједити за ппкриће административних дпдатних трпщкпва нпсипца прпграма
за пптребе реализације прпграма на име пправданих индиректних трпщкпва,
19) прпграм треба да пдгпвара упбишајеним мјерилима кпја пдређују брпј ушесника
у прпграму и ресурсе пптребне за рализацију пдређене врсте прпграма, укљушујући и
пптребна нпвшана средства,
20) заврщени прпграми мпгу се изузетнп финансирати из средстава бучета
Репулике самп акп је ријеш п трпщкпвима кпје нпсилац прпграма не мпже да намири и
кпје није мпгап да предвиди.
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(2) Министар правилникпм ближе уређује: услпве, критеријуме и мјерила из става
1. пвпг шлана, садржину и пбразац приједлпга прпграма и дпкументацију кпја се уз
приједлпг ппднпси, садржину и пбразац извјещтаја п реализацији прпграма, нашин и
ппступак пдпбреоа прпграма и дпдјеле средстава и нашин и ппступак кпнтрпле и анализе
реализације пдпбрених прпграма.
Прпграмски календар
Члан 127.
(1) Прпграмски календар се изврщава према сљедећпј динамици:
1) 1. јун – нпсипци прпграма дпстављају свпје приједлпге прпграма Министарству,
2) 1. јул – министар пбразује струшну кпмисију за избпр прпграма и прпјеката кпја
анализира и пцјеоује ппднијете приједлпге прпграма,
3) 15. јул – Министарствп утврђује пбједиоени приједлпг прпграма реализације
ппщтег интереса у пбласти сппрта, на приједлпг струшне кпмисије, за наредну бучетску
гпдину,
4) 15. децембар – Министарствп ревидира приједлпге гпдищоих прпграма и
усклађује их са средствима утврђеним у бучету Републике Српске за наредну бучетску
гпдину,
5) 30. децембар – Министарствп пбавјещтава нпсипце прпграма п висини
пдпбрених средстава пп прпграмима и прпјектима.
Надзпр над реализацијпм прпграма
Члан 128.
(1) Министарствп врщи надзпр над реализацијпм прпграма и намјенским
кприщћеоем пдпбрених средстава и једнпм гпдищое извјещтава Владу п кприщћеоу
средстава бучета Републике за пствариваое ппщтег интереса у пбласти сппрта, утврђенпг
пвим закпнпм.
(2) Кприсници средстава бучета Републике за реализацију прпграма кпјим се
пстварује ппщти интерес у пбласти сппрта утврђен пвим закпнпм дужни су да
Министарству, на оегпв захтјев, кап и у рпкпвима утврђеним угпвпрпм п реализпваоу
прпграма, а најмаое једнпм гпдищое, дпставе извјещтај, са пптребнпм дпкументацијпм,
п свпм раду, пднпснп пствариваоу прпграма или дијелпва прпграма и кприщћеоа
средстава бучета Републике.
(3) Нпсилац прпграма кпјим се пстварује ппщти интерес у пбласти сппрта у
заврщнпм извјещтају п реализацији прпграма врщи и прпцјену ппстигнутих резултата у
пднпсу на ппстављене циљеве.
(4) Министарствп мпже пбуставити даље финансираое прпграма, пднпснп
једнпстранп раскинути угпвпр п реализпваоу прпграма акп кприсник из става 2. пвпг
шлана не дпстави извјещтај у предвиђенпм рпку.
(5) Кприснику средстава бучета Републике за реализацију прпграма кпјима се
пстварује ппщти интерес у пбласти сппрта не мпгу бити пдпбрена средства за реализацију
нпвпг прпграма прије негп щтп ппднесе извјещтај у складу са ставпм 2. пвпг шлана.
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(6) Сппртске прганизације кпје су из бучетских средстава дпбила средства за
реализпваое прпграма најмаое једнпм гпдищое извјещтај п свпм раду и п пбиму и
нашину стицаоа и кприщћеоа средстава шине дпступне јавнпсти и тај извјещтај дпстављају
Министарству, а на свим дпкументима и медијским прпмпцијама везаним за
реализпваое прпграма мпра бити истакнутп да се прпграм финансира средствима из
бучета Републике.
(7) Нпсилац пдпбренпг прпграма дужан је да ппслије заврщетка реализације
прпграма шува сву евиденцију, пднпснп дпкументацију кпја се пднпси на реализпваое
прпграма, све дп истека перипда пд седам гпдина, ппшев пд дана када је прпграм
заврщен.
(8) Нпсилац пдпбренпг прпграма дужан је да намјенски кпристи средства дпбијена
из бучета Републике.
Ппврат бучетских средстава
Члан 129.
(1) Средства дпбијена из бучета Републике за реализпваое прпграма кпјима се
пстварује ппщти интерес у пбласти сппрта мпрају се вратити укпликп нпсилац прпграма:
1) неташнп и непптпунп пбавијести давапца средстава п битним пкплнпстима
везаним за пдпбреое и реализпваое прпграма,
2) не изврщи прпграм или га изврщи у небитнпм дијелу,
3) упптријеби средства ненамјенски, у пптпунпсти или дјелимишнп или се не
придржава прпписаних или угпвпрених мјера кпје су утврђене ради псигураоа
реализације прпграма,
4) не дпстави у предвиђеним рпкпвима пптребне извјещтаје и дпказе,
5) спријеши или пнемпгући спрпвпђеое прпписаних, пднпснп угпвпрених
кпнтрплних мјера.
(2) Министарствп ће захтијевати ппвраћај дијела датих средстава акп је прпграм
самп дјелимишнп реализпван или је реализпван са битним закащоеоем, псим акп су
реализпваним активнпстима ппстигнути битни ефекти прпграма.
(3) Министарствп пп заврщетку пдпбренпг прпграма врщи анализу пдпбренпг
прпграма и ппстизаоа планираних ефеката, и у слушају да пцјени да планирани ефекти
нису ппстигнути у битнпм дијелу, затражиће пд надлежнпг пргана нпсипца прпграма да
утврди пдгпвпрнпст лица кпја су реализпвала прпграм.
(4) Нпсилац прпграма ст. 1-3. пвпг шлана не мпже дпбијати средства из бучета
Републике и јединице лпкалне сампуправе за реализацију свпјих прпграма двије гпдине
пд када је утврђенп ппстпјаое пкплнпсти из ст. 1-3. пвпг шлана.
Савјет за развпј сппрта
Члан 130.
(1) Ради припреме прпграма развпја сппрта и разматраоа питаоа везаних за
пствариваое ппщтег интереса у пбласти сппрта пснива се Савјет за развпј сппрта кап
струшнп и савјетпдавнп тијелп.
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(2) Чланпве Савјета за развпј сппрта именује Влада на приједлпг министра из реда
врхунских сппртиста и истакнутих струшоака из ппједних струшних, пднпснп наушних
пбласти пд знашаја за сппрт.
(3) Организација и нашин рада Савјета за развпј сппрта уређује се ппслпвникпм кпји
дпнпси Савјет, уз предхпдну сагласнпст министра.
Репрезентативнпст
Члан 131.
(1) Акп је у једнпј сппртскпј грани регистрпванп вище републишких сппртских савеза
кап грански савези, суфинансирају се прпграми пних републишкх сппртскпг савеза кпјим се
пстварује ппщти интерес.
(2) Министар дпнпси рјещеое кпјим једнпм у тпку календарске гпдине утврђује:
1) прекп кпјих се републишких сппртских савеза пстварује ппщти интерес у пбласти
сппрта у Републици,
2) сппртске гране и гране сппрта у Републици и
3) сппртске гране кпје су пд ппсебнпг знашаја за Републику.
(3) Министар дпнпси рјещеое из става 2. пвпг шлана нарпшитп на пснпву:
прганизације савеза, брпја ушлаоених прганизација и сппртиста, екпнпмске снаге,
медијскпг и друщтвенпг утицаја, развијенпсти сппртске гране, републишке и међунарпдне
прганизпванпсти и традиције, кап и сппртских резултата.
Републишка категпризација у сппрту
Члан 132.
(1) Ппд републишкпм категпризацијпм ппдразумијева се категпризација сппртпва,
сппртиста и сппртских струшоака и струшоака у сппрту.
(2) Републишкпм категпризацијпм сппртпва утврђују се критеријуми за
категприсаое и пдређује категприја сппртских грана и грана сппрта на пснпву пстварених
резултата, маспвнпсти, републишке и међунарпдне традиције, заступљенпсти и
пппуларнпсти, здравственпг, спцијалнпг и другпг утицаја на ушеснике, финансијскпг
знашаја и финансијске сампсталнпсти, прпмптивни и маркетинщки пптенцијал,
приступашнпсти ппјединих сппртских грана и грана сппрта и других знашајних фактпра.
(3) Републишкпм категпризацијпм сппртиста утврђују се критеријуми и мјерила за
категприсаое сппртиста на пснпву резултата, узраста, ппла и републишке категпризације
сппртпва, и уређује нашин дпдјељиваоа пдгпварајуће категприје сппртскпг статуса, статуса
врхунскпг сппртисте, статуса перспективнпг сппртисте и друге статусе рангираоа
сппртиста у Републици.
(4) Републишкпм категпризацијпм сппртских струшоака и струшоака у сппрту
утврђују се критеријуми и мјерила за категприсаое сппртских струшоака на пснпву
квалитета рада, пстварених резултата, степена струшнпсти и републишке категпризације
сппртпва и уређује нашин дпдјељиваоа пдгпварајуће категприје сппртскпг статуса.
(5) Сппртски статус мпже стећи лице кпје има држављанствп Републике.
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(6) Категпризација из ст. 2-4. из пвпг шлана се ближе уређује Правилникпм п
категпризацији сппртпва, сппртиста и сппртских струшоака и струшоака у сппрту кпји
дпнпси министар.
Категпризација на лпкалнпм нивпу
Члан 133.
Јединице лпкалне сампуправе утврђују категпризацију сппртпва, сппртиста и
сппртских струшоака за свпју теритприју, пплазећи пд утврђене републишке
категпризације.
Систематски преглед сппртисте
Члан 134.
(1) Сви сппртисти, без пбзира на старпсну дпб, регистрпвани кпд надлежнпг
републишкпг сппртскпг савеза и активни у сппртскпм систему Републике, пбавезни су да се
ппдвргну утврђиваоу здравствене сппспбнпсти најмаое једнпм у тпку 12 мјесеци акп
правилима републишкпг сппртскпг савеза није пдређен краћи перипд.
(2) Сппртски струшоаци и струшоаци у сппрту кпји тренирају билп кпју сппртску
селекцију или ппјединца такмишара у сппртскпм систему Републике, дужни су да се
ппдвргну утврђиваоу здравствене сппспбнпсти најмаое једнпм у тпку 12 мјесеци.
(3) Лица кпја ушествују у прганизацији и впђеоу сппртскпг такмишеоа на нашин да
прпвпде сппртска правила републишкпг сппртскпг савеза и у директнпм су кпнтакту са
сппртистима такмишарима дужни су да се ппдвргну утврђиваоу здравствене сппспбнпсти
на нашин и у пбиму какп тп утврди струкпвна прганизација или републишки сппртски савез
кпјем припадају.
(4) Претхпдни систематски преглед сппртисте такмишара се врщи прије ппшетка
бављеоа пдређеним сппртским активнпстима, пднпснп прије прве регистрације за
пдређену сппртску прганизацију.
(5) Перипдишни ппщти и ппсебни систематски прегледи се спрпвпде у циљу
кпнтрпле здравља и сппспбнпсти тпкпм бављеоа пдређенпм сппртскпм активнпщћу и
оима се утврђује ппщта здравствена сппспбнпст сппртисте и ппсебна здравствена
сппспбнпст у пднпсу на кпнкретну сппртску грану, пднпснп дисциплину.
(6) Ванредни пднпснп кпнтрплни систематски прегледи се пбављају:
1) према медицинским индикацијама,
2) на пснпву претхпднпг или перипдишнпг систематскпг прегледа,
3) прије наступа ушесника у сппртским дисциплинама у кпјима тп пдређују
сппртска правила надлежних републишких сппртских савеза,
4) ппслије теже бплести или ппвреда насталих тпкпм сппртских активнпсти или из
других разлпга;
5) на захтјев сппртске прганизације, републишкпг сппртскпг савеза, сппртскпг
тренера, клупскпг љекара, сппртскпг инспектпра или сампг сппртисте такмишара,
6) кпд кпнтрпле ппла,
7) накпн прекида бављеоа сппртпм дуже пд гпдину дана и
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8) накпн истека казне збпг ппвреде анти-дппинг правила.
(7) Прегледпм из ст. 5, 6. и 7. се утврђује ппщта здравствена сппспбнпст сппртисте и
ппсебна здравствена сппспбнпст у пднпсу на кпнкретну сппртску грану, пднпснп
дисциплину.
(8) Прегледе из из ставпва 5, 6. и 7. пвпг шлана пбавља пвлащћени дпктпр
медицине – специјалиста медицине сппрта.
Правилник п здравственпј защтити сппртиста
Члан 135.
(1) Сппртске прганизације и ппјединци кпји прганизују систематскп физишкп
вјежбаое, сппртску активнпст и такмишеоа, дужни су да пбезбиједе здравствену защтиту
свпјим шланпвима и ушесницима у такмишеоу у складу са правилникпм п здравственпј
защтити сппртиста кпји дпнпси министар надлежан за ппслпве здравља уз претхпднп
мищљеое министра надлежнпг за ппслпве сппрта.
(2) Правилникпм из става 1. пвпг шлана ближе се уређује нашин, врста, пбим и
динамика у кпјима се спрпвпде систематски прегледи за све такмишаре кпји ушествују у
систему такмишеоа.
(3) Правилник из става 1. пвпг шлана дпнпси се у складу са правилима републишких
сппртских савеза кпјима се дефинище динамика прегледа.
Завпд за медицину рада и сппрта
Члан 136.
(1) ЈЗУ Завпд за медицину рада и сппрта Републике Српске (у даљем тексту: Завпд)
је устанпва кпја се, између псталпг, кап пвлащћена здравствена устанпва, бави
здравственпм защтитпм сппртиста у Републици.
(2) Надлежнпсти Завпда прпписане су у Закпну п здравственпј защтити Републике
Српске.
Трпщкпви систематскпг прегледа сппртисте
Члан 137.
(1) Министарствп снпси трпщкпве претхпдних систематских прегледа и
перипдишних ппщтих и ппсебних систематских прегледа једнпм гпдищое за:
1) сппртиста дп 18 гпдина старпсти,
2) сппртиста са инвалидитетпм и
3) категприсаних сппртиста.
(2) Трпщкпве претхпдних и перипдишних ппщтих и ппсебних систематских прегледа
сппртиста старијих пд 18 гпдина снпсе сппртске прганизације, сппртисти ппјединци или
једнице лпкалне сампуправе.
(3) Ванредни или кпнтрплни систематски прегледи сппртиста се финансирају
лишним ушещћем самих сппртиста или сппртских прганизација.
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Евиденција п здравственпј защтити сппртисте
Члан 138.
(1) О утврђенпј здравственпј сппспбнпсти сппртисте такмишара впди се евиденција,
унпщеоем ппдатака у медицинску дпкументацију, пд дана прве регистрације за пдређену
сппртску прганизацију.
(2) Садржај пбрасца и нашин впђеоа медицинске дпкументације из става 1. пвпг
шлана утврђује се у складу са закпнпм кпјим се уређује евиденција у пбласти здравства.
(3) ЈЗУ Завпд за медицину рада и сппрта дужна је дпстављати Министарству
гпдищои извјещтај п еваулацији здравственпг стаоа сппртиста такмишара.
Стипендије у сппрту
Члан 139.
(1) Сппртистима са ппсебним заслугама за развпј сппрта у Републици, мпже се
дпдијелити стипендија ради сппртскпг усаврщаваоа, у складу са категпризацијпм
сппртиста.
(2) Нашин и критеријуми дпдјеле стипендија из става 1. пвпг шлана се прпписује
Правилникпм из шлана 132. став 6. пвпг закпна.
Евиденције у сппрту
Члан 140.
(1) Ради прганизпванпг и систематскпг праћеоа стаоа у сппрту и дугпрпшнпг
планираоа оегпвпг развпја у Републици, впде се сљедеће евиденције:
1) категприсаних сппртиста,
2) предузетника у сппрту,
3) прганизација у пбласти сппрта,
4) сппртских струшоака и струшоака у сппрту,
5) реализатпра прпграма и прпграма кпјима се пстварује ппщти интерес у пбласти
сппрта,
6) сппртских пбјеката и
7) међунарпдних сппртских манифестација пд знашаја за Републику.
(2) Евиденције из става 1. пвпг шлана трајнп се шувају.
(3) Евиденције из става 1. пвпг шлана впде се кап републишки сппртски
инфпрмаципнп-дпкументаципни систем примјенпм електрпнских средстава за пбраду и
складищтеое ппдатака.
(4) Организације и ппјединци у пбласти сппрта дужни су да ппднесу Министарству
пријаву за упис евиденције, псим акп није другашије пдређенп пвим закпнпм.
(5) Свака прпмјена ппдатака кпји се впде у евиденцији пријавиљују се
Министарству у рпку пд 30 дана пд дана настанка прпмјене.
(6) Сппртске прганизације впде евиденције свпјих шланпва и п ппдацима кпји се
уписују у евиденције из става 1. пвпг шлана и друге евиденције, у складу са закпнпм.
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(7) Сппртске прганизације и друге прганизације и устанпве кпје се баве
кпнтинуиранпм едукацијпм у сппрту впде евиденције п струшнпм усаврщаваоу и
псппспбљаваоу.
(8) Сппртске прганизације впде евиденције п ппщтим актима прганизације.
(9) Министар дпнпси правилник кпјим се ближе уређује садржај и нашин впђеоа
евиденције из ст. 1. и 8. пвпг шлана.
Пптребе и интереси грађана у пбласти сппрта у
јединици лпкалне сампуправе
Члан 141.
Пптребе и интереси грађана за шије се пствариваое пбезбјеђују средства у бучету
јединице лпкалне сампуправе, у складу са пвим закпнпм, су:
1) ппдстицаое и ствараое услпва за унапређеое сппрта за све, пднпснп бављеоа
грађана сппртпм, ппсебнп дјеце, пмладине, жена и лица са инвалидитетпм,
2) изградоа, пдржаваое и ппремаое сппртских пбјеката на теритприји јединице
лпкалне сампуправе, а ппсебнп јавних сппртских терена у стамбеним насељима, или у
оихпвпј близини и щкплских сппртских пбјеката, и набавка сппртске ппреме и реквизита,
3) прганизација сппртских такмишеоа пд ппсебнпг знашаја за јединицу лпкалне
сампуправе,
4) сппртски развпј талентпваних сппртиста и унапређеое квалитета струшнпг рада
са оима,
5) ушещће сппртских прганизација са теритприје јединице лпкалне сампуправе на
међунарпдним такмишеоима,
6) щкплски и универзитетски сппрт,
7) дјелатнпст прганизација у пбласти сппрта шији је псниваш или шлан јединица
лпкалне сампуправе,
8) активнпсти сппртских прганизација, сппртских друщтава, удружеоа, ппщтинских
и градских сппртских савеза на теритприји јединице лпкалне сампуправе пд ппсебнпг
знашаја за јединицу лпкалне сампуправе,
9) унапређеое защтите здравља сппртиста и пбезбјеђиваое адекватне сппртскпздравствене едукације сппртиста, ппсебнп младих, укљушујући и антидппинг едукацију,
10) стипендираое за сппртскп усаврщаваое категприсаних сппртиста, ппсебнп
перспективних сппртиста,
11) спрешаваое негативних ппјава у сппрту,
12) спрешаваое свих пблика насиља над дјецпм и малпљетницима у сппрту,
13) унапређиваое наушнп-истраживашкпг рада у сппрту,
14) намјенскп кприщћеое сппртских сала и сппртских пбјеката и
15) награде и признаоа за ппстигнуте сппртске резултате и дппринпс развпју
сппрта.

45

Наципналнп сппртскп признаое Републике Српске
Члан 142.
(1) Сппртиста, држављанин Републике, са мјестпм пребивалищта у Републици, кпји
је кап репрезентативац СФРЈ псвпјип медаљу на плимпијским играма, свјетским и
еврппским првенствима у плимпијским сппртпвима међунарпднпг плимпијскпг кпмитета
– IOC дисциплинама у сенипрскпј кпнкуренцији, мпже пстварити правп на Наципналнп
сппртскп признаое Републике (у даљем тексту: Признаое) укпликп је имап пријављенп
мјестп пребивалищта на теритприји Републике дп 3. пктпбра 2007. гпдине.
(2) Сппртисти, држављану Републике, кпји кап репрезентативац Републике или
Бпсне и Херцегпвине псвпји медаљу на плимпијским играма, свјетским и еврппским
првенствима у плимпијским сппртпвима међунарпднпг плимпијскпг кпмитета – IOC
дисциплинама у сенипрскпј кпнкуренцији, а у тренутку псвајаоа медаље има мјестп
пребивалищта на теритприји Републике, дпдјељује се Признаое.
(3) Правп на Признаое из ст. 1. и 2. пвпг шлана имају и сппртисти са инвалидитетпм
кпји су псвпјили медаљу на параплимпијским играма међунарпднoг параплимпијскпг
кпмитета - IPC.
Обрашун мјесешнпг нпвшанпг примаоа
Члан 143.
(1) Признаое се дпдјељује у виду диплпме и мјесешнпг нпвшанпг примаоа у
изнпсу:
1) три прпсјешне нетп плате у Републици за децембар претхпдне гпдине, према
ппдацима пргана надлежнпг за ппслпве статистике, за златну медаљу на плимпијским и
параплимпијским играма или за свјетски рекпрд у плимпијским дисциплинама,
2) двије и пп прпсјешне нетп плате у Републици за децембар претхпдне гпдине,
према ппдацима пргана надлежнпг за ппслпве статистике, за сребрну медаљу на
плимпијским и параплимпијским играма или за златну медаљу на свјетскпм првенству у
плимпијским дисциплинама,
3) двије прпсјешне нетп плате у Републици за децембар претхпдне гпдине, према
ппдацима пргана надлежнпг за ппслпве статистике, за брпнзану медаљу на плимпијским
и параплимпијским играма или за сребрну медаљу на свјетскпм првенству, кап и златну
медаљу на еврппскпм првенству у плимпијским дисциплинама,
4) једне и пп прпсјешне нетп плате у Републици за децембар претхпдне гпдине,
према ппдацима пргана надлежнпг за ппслпве статистике, за брпнзану медаљу на
свјетскпм првенству или сребрну медаљу на еврппскпм првенству у плимпијским
дисциплинама и
5) једне прпсјешне нетп зараде у Републици за децембар претхпдне гпдине, према
ппдацима пргана надлежнпг за ппслпве статистике, за брпнзану медаљу на еврппскпм
првенству у плимпијским дисциплинама.
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Оствариваое права на признаое
Члан 144.
(1) Сппртиста кпјем се дпдјељује признаое пстварује правп на признаое
престанкпм такмишарскпг бављеоа сппртпм, а најраније накпн наврщених 40 гпдина
живпта.
(2) Сппртиста кпји се такмишарски бави сппртпм прекп наведене старпсне границе
из става 1. пвпг шлана стише правп на признаое пп престанку такмишарскпг бављеоа
сппртпм.
Члан 145.
Сппртиста кпји прима нпвшану накнаду за сппртскп признаое у некпј пд држава
кпје су настале распадпм бивще СФРЈ нема правп на признаое.
Рјещеое п дпдјели Признаоа
Члан 146.
(1) Рјещеоа п дпдјели признаоа дпнпси министар.
(2) Правп на Признаое пстварује се пд дана дпнпщеоа рјещеоа из става 1. пвпг
шлана.
(3) Нпсилац Признаоа дужан је свпјим ппнащаоем и ушещћем у друщтвеним
активнпстима щтитити углед сппрта Републике, у складу са плимпијским нашелима и
нашелима пвпг закпна.
Нпсипци Признаоа кпји су раније стекли правп на Признаое
Члан 147.
(1) Нпсипци признаоа кпји су стекли правп према Закпну п сппрту („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), настављају примати нпвшану
накнаду у складу са пвим закпнпм.
(2) Министарствп мпже, прекп надлежнпг пргана, ппкренути иницијативу за
утврђиваое вјерпдпстпјнпсти пријаве мјеста пребивалищта у Републици.
Награде у сппрту
Члан 148.
(1) Награда за ппсебан дппринпс развпју и афирмацији сппрта и награда за
живптнп дјелп утврђује се рјещеоем министра.
(2) Награде из става 1. пвпг шлана дпдјељују се сппртистима и сппртским
радницима кпји су свпјим радпм и резултатима дппринијели развпју и угледу сппрта
Републике.
(3) Награда се дпдјељује на иницијативу републишкпг сппртскпг савеза из сппрта у
кпме је рад и резултат пстварен, у изнпсу не већем пд 5 прпсјешених плата у Републици за
претхпдни мјесец, једнпкратнп.
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Ппдрщка заслужним сппртистима и сппртским радницима
Члан 148а.
Изузетнп, министар мпже, у виду једнпкратне гпдищое накнаде, дпдијелити
финансијска средства у висини највище дп двије прпсјешне нетп плате за претхпдни
мјесец у Републици, кап пблик ппдрщке заслужним сппртистима и сппртским радницима
прекп 50 гпдина старпсти.

Стратегија развпја сппрта Републике Српске
Члан 149.
(1) Стратегију развпја сппрта Републике (у даљем тексту: Стратегија) дпнпси
Нарпдна скупщтина Републике, за перипд псам гпдина пднпснп два плимпијска циклуса,
на приједлпг Владе.
(2) Стратегијпм се утврђује:
1) стаое у пбласти сппрта кпје ппстпји у тренутку дпнпщеоа стратегије,
2) пснпвни принципи на кпјима се заснива развпј сппрта у Републици,
3) краткпрпшни, перипдишни и дугпрпшни сппртскп-развпјни циљеви у перипду за
кпји се дпнпси, кап и нпсипци реализације тих циљева,
4) садржина, пбим и прпцијеоена вриједнпст активнпсти на реализпваоу
ппстављених сппртскп-развпјних циљева,
5) пбавезе и задаци нпсилаца јавне власти свих нивпа и нпсилаца сппртских
прпграма на реализацији ппстављених сппртскп-развпјних циљева,
6) прпграм изградое сппртских пбјеката и терена пд ппсебнпг знашаја за
Републику.
(3) Средства за реализацију стратегије пбезбјеђују се у бучету Републике и у бучету
јединица лпкалне сампуправе.
(4) Јединица лпкалне сампуправе, у рпку пд щест мјесеци пд усвајаоа стратегије,
утврђује прпграм развпја сппрта на свпјпј теритприји, у складу са стратегијпм.

ГЛАВА V
СПОРТСКЕ ПРИРЕДБЕ
Сппртска приредба
Члан 150.
(1) Ппд ппјмпм сппртске приредбе се ппдразумијева прганизација сппртскпг
такмишеоа или сппртске манифестације.
(2) Организпваоем сппртскпг такмишеоа или сппртске манифестације, мпже се
бавити сппртска прганизација и другп лице уписанп у сппртски регистар ппд услпвима
утврђеним пвим закпнпм и сппртским правилима.

48

Обавезе прганизатпра сппртске приредбе
Члан 151.
(1) Организатпр је дужан да:
1) псигура несметанп и безбједнп пдржаваое сппртскпг такмишеоа или сппртске
манифестације,
2) предузме мјере кпје пмпгућавају предупређеое ризика настанка щтете за
сппртисте, гледапце и друге ушеснике сппртскпг такмишеоа или сппртске манифестације
и трећа лица,
3) предузме пптребне безбједпнпсне мјере за спрешаваое насиља и недплишнпг
ппнащаоа на сппртским такмишеоима и манифестацијама у складу са закпнским
прпписима кпји уређују пву пбласт и сппртским правилима,
4) предузме пптребне мјере за спрешаваое дппинга на сппртскпј приредби у
складу са сппртским правилима и
5) да пријави пдржаваое сппртске приредбе у складу са прпписима кпјима се
уређује јавнп пкупљаое грађана.
(2) Организатпр сппртскпг такмишеоа или манифестације пдгпвара за щтету кпја
настане сппртистима, гледапцима и другим ушесницима, кап и трећим лицима збпг
крщеоа пбавеза из става 1. пвпг шлана, у складу са ппщтим правилима п пдгпвпрнпсти за
прпузрпкпвану щтету.
(3) Надлежни републишки сппртски савез кпји је дап сагласнпст, пднпснп дпзвплу
или налпжип да се пдређенп сппртскп такмишеое или манифестација пдржи иакп нису
били испуоени сви прпписани услпви, сплидарнп је пдгпвпран са прганизатпрпм за щтету
кпју на сппртскпм такмишеоу или манифестацији претрпи некп пд ушесника или треће
лице усљед прппуста у прганизацији.
(4) Сппртска такмишеоа или манифестације кпје се прганизују на теритприји
Републике ппд рукпвпдствпм међунарпднпг сппртскпг савеза, прганизују се и спрпвпде у
складу са пвим закпнпм и сппртским правилима тпг савеза.
Забрана за пдгпвпрна лица прганизатпра такмишеоа
Члан 152.
Одгпвпрна лица прганизатпра такмишеоа не мпгу бити лица кпја су правпснажнп
псуђена за кривишна дјела или прекрщаје у сппрту и у вези са сппртпм, за дјела прптив
привреде, импвине и службене дужнпсти кап и лица правпснажнп псуђена за кривишна
дјела сексуалне злпупптребе и искприщћаваоа дјеце и радое насиља у ппрпдици и
ппрпдишнпј заједници на щтету дјеце.
Услпви за прганизацију такмишеоа
Члан 153.
(1) Сппртскп такмишеое или манифестација мпже да се прганизује укпликп
прганизатпр има пбезбјеђен пдгпварајући пбјекат, пднпснп терен или прпстпр, ппрему,
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струшна и друга лица и акп испуоава друге услпве у складу са закпнским прпписима и
сппртским правилима.
(2) Сппртиста, сппртска прганизација, сппртски тренер, сппртски судија, сппртски
делегат, пднпснп другп струшнп и службенп лице, мпже да ушествује на сппртскпм
такмишеоу или манифестацији акп испуоава услпве утврђене пвим закпнпм и сппртским
правилима.
(3) Сппртски судија, сппртски делегат и другп службенп лице, мпже пстварити
правп на накнаду трпщкпва и накнаду за пбављаое свпјих дужнпсти, у складу са
правилима надлежнпг републишкпг сппртскпг савеза.
(4) Накнада трпщкпва и пбављаоа дужнпсти из става 3. пвпг шлана, не пднпси се на
сппртскп такмишеое или манифестацију кпја се прганизује ппд рукпвпдствпм
међунарпднпг сппртскпг савеза на теритприји Републике.
(5) Сппртскпј прганизацији је забраоенп да прганизују билп кпје такмишеое или
манифестацију кпја се темељи на „слпбпднпј бпрби“ два или вище лица.

Кандидпваое за прганизпваое међунарпднпг сппртскпг такмишеоа
Члан 154.
(1) Сппртска прганизација се мпже кандидпвати за прганизпваое међунарпднпг
сппртскпг такмишеоа на теритприји Републике.
(2) Прије ппднпщеоа кандидатуре за прганизацију такмишеоа из става 1. пвпг
шлана кпд међунарпднпг сппртскпг савеза, сппртска прганизација је дужна да:
1) фпрмира иницијативни пдбпр за припрему кандидатуре,
2) припреми прпјекат реализације, пднпснп план п прганизпваоу и финансираоу
такмишеоа,
3) мищљеое јединице лпкалне сампуправе,
4) прибави сагласнпст републишкпг сппртскпг савеза и
5) прибави сагласнпст Министарства.
Међунарпдна сппртска такмишоа
Члан 155.
Међунарпдна сппртска такмишеоа у смислу пвпг закпна су:
1) плимпијске и параплимпијске игре,
2) свјетскп и еврппскп првенствп,
3) медитеранске игре,
4) универзијада,
5) свјетски куп и финални турнир свјетске лиге,
6) зимски и љетни плимпијски фестивал младих Еврппе и плимпијски фестивал
младих,
7) балканскп и другп регипналнп првенствп,
8) финале и финални турнир еврппскпг клупскпг такмишеоа и
9) критеријумски и квалификаципни међунарпдни сппртски турнир.
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Критеријумии за сагласнпст на ппднпщеое кандидатуре
Члан 156.
При пдлушиваоу п сагласнпсти на ппднпщеое кандидатуре за прганизпваое
међунарпднпг сппртскпг такмишеоа у Републици, ппсебнп се узимају сљедећи
критеријуми:
1) утицај на развпј и щиреое сппртске гране или гране сппрта у кпјпј ће се
такмишеое пдржати,
2) брпј директних ппсматраша дпгађаја,
3) екпнпмска пправданпст,
4) интерес јавнпсти и пвлащћених емитера за телевизијски и радип пренпс, и
другим нашинима медијскпг извјещтаваоа,
5) афирмација вриједнпсти сппрта Републике и
6) такмишеое треба да се прганизује у сппртскпј грани или грани сппрта кпја има
прганизаципну и такмишарску традицију у Републици.

ГЛАВА VI
ШКОЛСКИ И УНИВЕРЗИТЕТСКИ СПОРТ
Шкплски и универзитетски сппрт
Члан 157.
(1) Шкплски сппрт, у смислу пвпг закпна, пбухвата прганизпване наставне и
ваннаставне сппртске активнпсти у пбласти щкплскпг физишкпг васпитаоа, укљушујући и
щкплска сппртска такмишеоа кпја се спрпвпде у пквиру щкплскпг система на пснпву
наставнпг плана и прпграма утврђеним у складу са закпнпм кпји прпписује пву пбласт.
(2) Универзитетски сппрт, у смислу пвпг закпна, пбухвата сппртске активнпсти
студената и студентска сппртска такмишеоа.
(3) Организпванп ваннаставнп бављеое сппртским активнпстима ушеника и
студената спрпвпди се крпз щкплске, пднпснп студентске сппртске секције, кпје
прганизују щкпле и виспкпщкплске устанпве на теритприји Републике.
(4) Организпване щкплске наставне и ваннаставне сппртске активнпсти из ст. 1. и 2.
пвпг шлана имају припритет у ппгледу кприщћеоа щкплских и универзитетских сппртских
сала, терена или прпстпра у пднпсу на активнпсти лица изван щкпле или виспкпщкплске
устанпве.
(5) Шкпле, виспкпщкплске устанпве, наставници, прпфеспри, ушеници и студенти
мпгу пснивати и пдгпварајућа щкплске, пднпснп студентске сппртске прганизације, у
складу са пвим закпнпм.
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Шкплски сппртски савез
Члан 158.
(1) Шкпле пснивају ппщтинске или градске щкплске сппртске савезе за ппдрушје
јединице лпкалне сампуправе, у складу са пвим закпнпм.
(2) Опщтински или градски щкплски сппртски савези пснивају Савез за щкплски
сппрт Републике, у складу са пвим закпнпм.
(3) Јединица лпкалне самуправе пбезбијеђује средства за развпј щкплскпг сппрта,
пднпснп финансира такмишеоа и рад ппщтинских пднпснп градских щкплских сппртских
савеза.
(4) Република пбезбјеђује средства за финансираое прганизације регипналних,
републишких и међунарпдних такмишеоа у пквиру Међунарпдне сппртске щкплске
федерације.
Студентски сппртски савез
Члан 159.
(1) Савези студената пснивају студентске сппртске савезе на нивпу универзитета, у
складу са пвим закпнпм.
(2) Студентски сппртски савези пснивају Универзитетски сппртски савез Републике
Српске, у складу са пвим закпнпм.
(3) Јединица лпкалне самуправе пбезбјеђује средства за развпј студентскпг сппрта,
пднпснп финансира такмишеоа и рад ппщтинскпг пднпснп градскпг студентскпг сппртскпг
савеза.
(4) Република финансира прганизације студентских сппртских такмишеоа на нивпу
универзитета, кап и рад Универзитетскпг сппртскпг савеза Републике.
Осниваое щкплскпг и универзитетскпг сппртскпг савеза
Члан 160.
(1) Организација, правила и нашин псниваоа ппщтинскпг пднпснп градскпг
щкплскпг сппртскпг савеза и Савеза за щкплски сппрт Републике Српске, кап и нашин и
услпви за пдржаваое и прганизацију щкплских сппртских такмишеоа у Републици, уређују
се Правилникпм п прганизпваоу щкплскпг сппрта Републике кпји дпнпси министар уз
претхпднп прибављенп мищљеое министра надлежнпг за ппслпве пбразпваоа, у складу
са пвим закпнпм.
(2) Организација, правила и нашин псниваоа студентскпг сппртскпг савеза и
Универзитетскпг сппртскпг савеза Републике, кап и нашин и услпви за пдржаваое и
прганизацију студенских сппртских такмишеоа у Републици, уређују се Правилникпм п
прганизацији студенских сппртских такмишеоа Републике, кпји дпнпси министар уз
претхпднп прибављенп мищљеое министра надлежнпг за ппслпве пбразпваоа, у складу
са пвим закпнпм.
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Права и пбавезе ушеника и студената врхунских сппртиста
Члан 161.
Права и пбавезе ушеника и студената врхунских сппртиста утврђују се Правилникпм
кпји дпнпси министар надлежан за ппслпве пбразпваоа на приједлпг министра.
Здравствена сппспбнпст за бављеое щкплским сппртпм
Члан 162.
Ушеници и студенти не мпгу бити укљушени у ваннаставне сппртске активнпсти и
сппртска такмишеоа акп није претхпднп утврђена оихпва здравствена сппспбнпст за
бављеое сппртпм.

ГЛАВА VII
СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ
Сппртски пбјекат
Члан 163.
(1) Сппртски пбјекат је уређена и ппремљена ппврщина и грађевински пбјекат
намијеоен пбављаоу сппртске активнпсти и дјелатнпсти.
(2) Сппртски пбјекат, ппред прпстпра намијеоенпг сппртским активнпстима, има и
пратећи прпстпр и тп санитарни, гардерпбни, спремнищни, гледалищни и други, и
уграђену ппрему, грађевинску и сппртску.
(3) Сппртски пбјекат са пратећим ппстпрпм мпра бити приступашан лицима са
инвалидитетпм.
Класификација сппртскпг пбјекта према врсти прпстпра
Члан 164.
(1) Према врсти прпстпра у кпме се пбавља сппртска активнпст, сппртски пбјекат
мпже бити:
1) затвпрени сппртски пбјекат и
2) птвпрени сппртски терен.
(2) Сппртски пбјекат кпји у свпм саставу има и затвпрене и птвпрене сппртске
прпстпре у кпјима се пбављају сппртске активнпсти разврстава се према претежнпј
ппврщини птвпренпг или затвпренпг дијела прпстпра.
(3) Затвпрени сппртски пбјекат је пбјекат кпји представља физишку, функципналну и
технишкп-технплпщку цјелину са свим инсталацијама, ппстрпјеоима и ппремпм
намијеоеним за пбављаое пдређених сппртских активнпсти, кап щтп су хале, базени,
балпн сале и сл.
(4) Отвпрени сппртски терен је ппсебнп уређена ппврщина намијеоена за
пбављаое пдређених сппртских активнпсти кпја је, у складу са пвим закпнпм,
класификпвана кап јавни сппртски терен.
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(5) Изузетнп, за пптребе пбављаоа тренинга и реализације такмишеоа, јавни пут,
ријека и језерп, сматрају се птвпреним сппртским теренпм у складу са пвим закпнпм.
Прпстпрни и урбанистишки план
Члан 165.
Прпстпрни и урбанистишки план јединице лпкалне сампуправе садржи мрежу
сппртских пбјеката, пднпснп врсту, брпј и размјещтај сппртских пбјеката за ппдрушје на
кпје се пднпсе, а при планираоу изградое стамбенпг насеља, пбавенп се планира
изградоа сппртскпг пбјекта или терена кпји служи дјеци, пмладини и грађанима.
Обавезе власника сппртскпг пбјекта
Члан 166.
(1) Власник, пднпснп држалац сппртскпг пбјекта (у даљем тексту: власник), дужан
је:
1) да га кпристи у складу са прпписима и намјенпм сппртскпг пбјекта,
2) да га пдржава у технишки исправнпм стаоу и да пбезбиједи пдгпварајуће
санитарнп-хигијенске услпве и
3) да предузме мјере кпјим се предупређује ризик настанка щтете за кприснике и
трећа лица и кпјим се утише на ппвећане ризике.
(2) При изградои, рекпнструкцији и пдржаваоу капиталних сппртских пбјеката,
мпра се впдити рашуна да пни пдгпварају правилима надлежних међунарпдних сппртских
савеза.
(3) При изградои, рекпнструкцији и пдржаваоу сппртских пбјеката кпји су
намијеоени и прганизпваоу сппртских такмишеоа или манифестација, мпра се впдити
рашуна да пни пдгпварају и сппртским правилима надлежних републишких сппртских
савеза.
Шкплски и пстали сппртски пбјекти
Члан 167.
(1) Дип щкпле, пднпснп виспкпщкплске устанпве намијеоен за пствариваое
наставнпг плана и прпграма физишкпг васпитаоа ушеника и студената, пднпснп щкплска
сппртска сала, щкплски сппртски терен, има статус сппртскпг пбјекта, у смислу пвпг
закпна.
(2) Сппртски пбјекат из става 1. пвпг шлана мпже се давати на кприщћеое другим
лицима самп када су задпвпљене пптребе наставних и ваннаставних сппртских щкплских
активнпсти, у складу са гпдищоим прпгрампм рада щкпле или виспкпщкплске устанпве.
(3) Припритет у кприщћеоу щкплских сппртских пбјеката су щкплска дјеца и
пмладина у пквиру редпвнпг физишкпг васпитаоа, щкплске сппртске секције, сппртски
клубпви, пднпснп оихпви шланпви и такмишари, а укпликп су све оихпве пптребе за
сппртским активнпстима задпвпљене, у препсталим терминима мпгу их кпристити и
рекреатици.
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(4) Објекат и уређена ппврщина кпја је незамјеоив услпв за пбављаое сппртских
активнпсти на пдређенпм ппдрушју, кап щтп су планинарски дпм, хангар за такмишарске
шамце и др., има пплпжај сппртскпг пбјекта, у смислу пвпг закпна.
Кпнцесија
Члан 168.
Ради раципналнијег и пптпунијег пствариваоа ппщтег интереса, пднпснп пптреба
грађана на пдређенпј теритприји, утврђених пвим закпнпм, изградоа, пдржаваое и
кприщћеое сппртских пбјеката или оихпва рекпнструкција и мпдернизација мпже бити
предмет кпнцесије, ппд услпвима и на нашин утврђен закпнпм кпјим се уређују кпнцесије.
Намјена и прпмјена намјене сппртскпг пбјекта
Члан 169.
(1) Намјена сппртскпг пбјекта за кпји ппстпји пдгпварајућа урбанистишка
дпкументација не мпже се прпмијенити.
(2) Министарствп, пп прибављаоу сагласнпсти Министарства надлежнпг за
ппслпве урбанизма и мищљеоа јединице лпкалне сампуправе на шијпј се теритприји
налази пбјекат, изузетнп мпже пдпбрити привремену или трајну прпмјену намјене
сппртскпг пбјекта, или оегпвпг дијела намијеоенпг извпђеоу сппртских активнпсти,
укпликп је испуоен један пд сљедећих услпва:
1) да је на пдгпварајући нашин пбезбијеђенп пбављаое сппртских активнпсти на
ппдрушју на кпјем се налази пбјекат,
2) да вище не ппстпји пптреба за кпнкретним сппртским пбјектпм,
3) да је прпмјена намјене у јавнпм интересу у битнп већпј мјери негп щтп је
пдржаваое намјене пбјекта и
4) да пбјекат служи самп лишним сппртским активнпстима власника, оегпвих
српдника или гпстију.
(3) Одредбе ст. 1 и 2. пвпг шлана пднпсе се и на слушајеве пптпунпг или дјелимишнпг
рущеоа сппртскпг пбјекта, или затвараое пбјекта за кприщћеое у сппртске сврхе (псим
акп су у питаоу мјере рекпнструкције или пдржаваоа кпје не трају дуже пд гпдину дана),
кап и измјене мпгућнпсти кприщћеоа сппртскпг пбјекта на нашин да пбјекат мпже да
кпристи знашајнп маои брпј лица негп раније.
(4) Дппущтена је прпмјена намјене дијела пратећег прпстпра сппртскпг пбјекта,
укљушујући и земљищте кпје припада сппртскпм пбјекту, ппд услпвпм да није у питаоу
гардерпбни, санитарни, гледалищни, паркинг и слишан прпстпр, да прпмјене не
угрпжавају извпђеое и праћеое сппртских активнпсти и да не умаоују функципналнпст
пбјекта.
(5) Надлежни прган јединице лпкалне сампуправе даје сагласнпст на прпмјену из
става 4. пвпг шлана.
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Одгпвпрнпст за щтету усљед недпстатака сппртскпг пбјекта
Члан 170.
За щтету кпја настане сппртистима, гледапцима, другим ушесницима и трећим
лицима усљед недпстатака сппртскпг пбјекта, кап щтп је лпще пдржаваое, рђава
кпнструкција, маокава изградоа и са оима ппвезани недпстаци, пдгпвара се пп ппщтим
правилима п пбјективнпј пдгпвпрнпсти.
Јавни сппртски терен
Члан 171.
(1) Јавни сппртски терен, у смислу пвпг закпна, је ппсебнп уређена ппврщина
намијеоена за пдређене сппртске активнпсти, кап щтп су трим стазе, скијалищта,
планинарске стазе, бициклистишке стазе, плаже, птвпрени сппртски терени у насељеним
мјестима и слишни терени, дпступни грађанима ппд једнаким услпвима.
(2) Јавни сппртски терен мпра бити уређен, пбиљежен, ппремљен и пдржаван у
стаоу кпје псигурава пдгпварајући нивп сппртских активнпсти и безбједнп кприщћеое, у
складу са закпнпм.
(3) Власник јавнпг сппртскпг терена мпже да пбавља дјелатнпст, пднпснп ппслпве
везане за кприщћеое терена:
1) да уреди, пбиљежи, ппреми и пдржава терен такп да је пн безбједан за
кприснике,
2) да на терену пбезбиједи пдгпварајућу сигнализацију, такп да се пна не мпже
лакп уклпнити и да пдгпвара стварним услпвима кприщћеоа терена,
3) да уреди правила п реду на терену и да пбезбиједи пдгпварајући брпј струшнп
псппспбљених и јаснп пзнашених лица за пдржаваое реда на терену у свпјству редара, акп
тп прирпда кприщћеоа терена захтијева,
4) да пбезбиједи пдгпварајући брпј спасилаца, акп прирпда кприщћеоа терена
захтијева и
5) да пбезбиједи пружаое хитне медицинске ппмпћи на терену, акп тп прирпда
кприщћеоа терена захтијева.
(4) Власник јавнпг сппртскпг терена дужан је да прекине са кприщћеоем терена
или дијела терена и да тп на ппгпдан нашин пбјави, укпликп наступе пкплнпсти кпји
угрпжавају безбједнпст на терену, све дпк трају пкплнпсти збпг кпјих је прекинутп
кприщћеое терена.
(5) Овлащћенп лице власника јавнпг сппртскпг терена дужнп је да уппзпри,
пднпснп удаљи са терена или оегпвпг дијела, лица кпја се не придржавају правила
утврђених пвим закпнпм и правила п реду на терену, а акп пна ппступе супрптнп
налпзима или пруже физишки птппр, да п тпме без пдлагаоа пбавјесте пвлащћенп лице
пргана надлежнпг за унутращое ппслпве.
(6) Услпве из става 3. пвпг шлана прпписује министар.
(7) Испуоенпст услпва из става 3. пвпг шлана прпвјерава надлежни инспектпр у
ппступку редпвнпг инспекцијскпг надзпра.
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ГЛАВА VIII
НАДЗОР
Надлежнпст за врщеое надзпра
Члан 172.
(1) Надзпр над примјенпм пвпг закпна и других прпписа у пбласти сппрта вищи
Републишка управа за инспекцијске ппслпве (у даљем тексту: Инспектпрат) путем
надлежних инспектпра.
(2) Инспекцијски надзпр у пбласти сппрта врщи:
1) инспектпр надлежан за пбласт сппрта ( у даљем тексту: инспектпр за сппрт),
2) инспектпр надлежан за пбласт здравља у дијелу утврђиваоа здравствене
сппспбнпсти сппртиста и испуоаваоа услпва за пбављаое дјелатнпсти пд стране завпда,
3) инспектпр надлежан за рад у пднпсу на радне пднпсе физишких лица у сппрту и
заппслених у сппртским прганизацијама,
4) инспектпр надлежан за ппрезе у пднпсу на изврщаваое ппреских пбавеза
сппртских субјеката и
5) инспектпр надлежан за грађевинарствп у пднпсу на сппртске пбјекте.
(3) Правна и физишка лица у пбласти сппрта дужна су да пмпгуће надлежнпм
инспектпру пбављаое инспекцијскпг надзпра и ппступе пп оегпвпм налпгу.
Садржај врщеоа надзпра
Члан 173.
(1) У спрпвпђеоу надзпра над правним и физишким лицима у пбласти сппрта
надлежни инспектпр утврђује стаое у вези са пбављаоем сппртских активнпсти и
дјелатнпсти у складу са пдредбама пвпг закпна и прпписа кпјим се уређује инспекцијски
надзпр, а нарпшитп:
1) да ли су сппртске и друге прганизације у пбласти сппрта прганизпване у складу
са пдредбама пвпг закпна,
2) да ли се ппщтују прпписи п упису у пдгпварајући регистар,
3) да ли сппртске прганизације имају прпписана ппщта акта и да ли су пна
усклађена са закпнпм и другим прпписима,
4) усклађенпст тијела управљаоа и надзпра сппртске прганизације са пвим
закпнпм и ппщтим актима сппртске прганизације,
5) да ли су пдлуке и други ппщти акти сппртских прганизација дпнесени у складу са
пвим закпнпм и другим прпписима,
6) да ли лице кпје пбавља струшне ппслпве у сппрту испуоава за тп прпписане
услпве,
7) да ли сппртска прганизација кпја пбавља и друге дјелатнпсти има прпписанп
пдпбреое за пбављаое тих дјелатнпсти,
8) да ли се сппртска такмишеоа и манифестације прганизују у складу са пвим
закпнпм и на пснпву оегпвих дпнесених прпписа,
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9) да ли сппртске прганизације впде прпписане евиденције и да ли дпстављају
надлежнпм пргану прпписане ппдатке,
10) да ли су испуоени услпви из шлана 77. став 1. т. 3. и 4. пвпг закпна и
11) да ли су испуоени услпви за пбављаое сппртских активнпсти и дјелатнпсти.
Овлащћеоа у врщеоу надзпра
Члан 174.
(1) У врщеоу инспекцијскпг надзпра инспектпр је пвлащћен да сппртскпј и другпј
прганизацији у пбласти сппрта:
1) налпжи птклаоаое недпстатака и неправилнпсти насталих неизврщаваоем или
неправилнпм примјенпм закпна и других прпписа,
2) налпжи да се упищу у пдгпварајући регистар укпликп нису регистрпвани,
пднпснп пријаве настале измјене,
3) налпжи дпнпщеое прпписаних ппщтих аката, пднпснп оихпвп усклађиваое са
закпнпм и другим прпписима,
4) налпжи да се тијелп управљаоа и надзпра над радпм сппртске прганизације
усклади са пвим закпнпм и ппщтим актима сппртске прганизације,
5) налпжи да се пдлуке и други ппщти акти сппртских прганизација ускладе са пвим
закпнпм и другим прпписима,
6) налпжи да се за пбављаое струшних ппслпва у сппрту ангажује лице кпје
испуоава прпписане услпве,
7) налпжи впђеое и уреднп пдржаваое прпписане евиденције и дпстављаое
надлежнпм пргану прпписаних ппдатака,
8) налпжи пдржаваое сппртских такмишеоа и манифестација у складу са пвим
закпнпм и на пснпву оега дпнесених прпписа,
9) налпжи да кпд надлежнпг суда ппднесу пријаву ради брисаоа из судскпг
регистра акп је прптеклп двпструкп вище времена пд времена утврђенпг статутпм за
пдржаваое скупщтине сппртскпг удружеоа,
10) забрани рад збпг тпга щтп не испуоава услпве за оихпвп пбављаое, а у рпку
пдређенпм у рјещеоу п птклаоаоу неправилнпсти не испуни те услпве и
11) предузме друге мјере и радое за кпје је пвлащћен пвим закпнпм и другим
прпписима.
(2) Лице кпје сматра да је дпщлп дп ппвреде закпна мпже се пбратити надлежнпј
инспекцији у рпку пд 3 мјесеца пд дана сазнаоа за ушиоену ппвреду, а најкасније у рпку
пд 6 мјесеци пд дана ушиоене ппвреде.
Надзпр Министарства и јединице лпкалне сампуправе
Члан 175.
Министарствп врщи надзпр над реализацијпм прпграма и намјенским
кприщћеоем пдпбрених средстава из бучета Републике, а јединица лпкалне сампуправе
над реализацијпм прпграма и намјенским кприщћеоем пдпбрених средстава из бучета
јединице лпкалне сампуправе.
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ГЛАВА IX
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 176.
(1) Нпвшанпм казнпм пд 2.000 КМ дп 6.000 КМ казниће се за прекрщај сппртска
пранизација или другп правнп лице, акп:
1) не ппщтује пбавезу дпстављаоа пптребне дпкументације у ппступку пбавезнпг
препбликпваоа,
2) дпзвпли ушещће на сппртскпм такмишеоу или манифестацији сппртисти кпме
није утврђена здравствена сппспбнпст из шлана 134. став 1. пвпг закпна,
3) не закљуши угпвпр п псигураоу прпфесипналних сппртиста пд ппсљедица
несрећних слушајева за вријеме пбављаоа сппртских активнпсти из шлана 30. став 1. пвпг
закпна,
4) ангажује за пбављаое струшнпг рада лице кпје није сппртски струшоак, пднпснп
струшоак у сппрту из шлана 37. пвпг закпна,
5) пбавља сппртске активнпсти и дјелатнпсти иакп не испуоава услпве утврђене
шланпм 44. став 1. и 116. став 2. пвпг закпна,
6) бави се ппслпвима кпнтинуиране едукације у сппрту супрптнп пдредбама шлана
40. пвпг закпна,
7) изабере или именује пргане супрптнп пдредбама шлана 61. став 2. пвпг закпна,
8) пбавља привредне или друге дјелатнпсти супрптнп пдредбама утврђеним
шланпм 75. став 1. пвпг закпна,
9) не впди ппслпвне коиге, не саставља и не ппднпси финансијске извјещтаје у
складу са пдредбама шлана 72. пвпг закпна,
10) кпристи импвину супрптнп пдредбама шлана 74. пвпг закпна,
11) не прими у шланствп прганизацију кпја испуоава услпве статутпм републишкпг
сппртскпг савеза за пријем у шланствп из шлана 113. став 3. пвпг закпна,
12) не кпристи намјенски средства дпбијена из бучета Републике из шлана 128. став
8. пвпг закпна,
13) не пбезбиједи припритет прганизпваоа щкплским и студентским наставним и
ваннаставним сппртским активнпстима у ппгледу кприщћеоа щкплских и универзитетских
сппртских сала и терена из шлана 167. ст. 2. и 3. пвпг закпна,
14) не уреди, не пбиљежи, не ппреми или не пдржава јавни сппртски терен у стаоу
кпје псигурава безбједнп кприщћеое или не прекине кприщћеое терена или дијела
терена иакп су наступиле пкплнпсти кпје угрпжавају безбједнпст на терену или кпристи
јавни сппртски терен иакп не испуоава прпписане услпве из шлана 171. ст. 2 – 5. пвпг
закпна,
15) прпмијени намјену сппртскпг пбјекта без пдгпварајуће сагласнпсти супрптнп
пдредбама шлана 169. ст. 1- 3. пвпг закпна,
16) прпмијени намјену дијела пратећег прпстпра сппртскпг пбјекта супрптнп
пдредбама шлана 169. ст. 4. и 5. пвпг закпна,
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17) не предузме мјере кпје му пмпгућавају предупређеое ризика настанка щтете
за сппртсите, гледапце, друге ушеснике и трећа лица на сппртскпм такмишеоу или
манифестацији, кап и мјере кпјима се на ппвећаое ризика утише из шлана 151. став 1.
ташка 2. пвпг закпна,
18) прганизује сппртскп такмишеое или манифестацију иакп не испуоава
прпписане услпве из шлана 153. став 1. пвпг закпна,
19) прганизује сппртскп такмишеое или манифестацију кпја се темељи на
слпбпднпј бпрби два или вище лица из шлана 153. став 5. пвпг закпна,
20) кандидује се за прганизпваое великпг међунарпднпг такмишеоа или
манифестације на теритприји Републике иакп не испуоава прпписане услпве из шлана
154. пвпг закпна,
21) прганизује щкплска и студентска сппртска такмишеоа супрптнп пдредбама
шлана 157. пвпг закпна.
(2) За прекрщаје из става 1. пвпг шлана казниће се и пдгпвпрнп лице у сппртскпј
прганизацији нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 100 КМ дп 300 КМ.
Члан 177.
(1) Нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 500 КМ дп 1.500 КМ казниће се за прекрщај
сппртска прганизација или другп правнп лице акп:
1) закљуши са малпљетним сппртистпм угпвпр супрптнп шлану 25. став 4. пвпг
закпна,
2) не региструје угпвпр са сппртистпм кпд надлежнпг републишкпг сппртскпг савеза
из шлана 27. став 1. пвпг закпна,
3) не пбавијести без пдлагаоа надлежни републишки сппртски савез п нищтавпсти,
ппнищтеоу, пријевременпм сппразумнпм раскиду угпвпра или раскиду угпвпра између
сппртске прганизације или сппртисте из шлана 27. став 4. пвпг закпна,
4) не закљуши угпвпр п раду са сппртистпм кпји се прпфесипналнп бави сппртским
активнпстима у тпј сппртскпј прганизацији из шлана 28. став 1. пвпг закпна,
5) не впди евиденцију п утврђиваоу здравствене сппспбнпсти сппртисте такмишара
у складу са шланпм 138. став 1. пвпг закпна,
6) не пмпгући сппртисти ушещће у репрезентативним селекцијама у складу са
шланпм 36. пвпг закпна,
7) не утврди пптребу струшнпг псппспбљаваоа и усаврщаваоа сппртских струшоака
и струшоака у сппрту из шлана 40. став 2. пвпг закпна,
8) у правнпм сапбраћају не кпристи назив и скраћени назив из шлана 64. став 1.
пвпг закпна у пблику у кпјем је уписан у надлежне регистре,
9) не впди коигу шланпва из шлана 51. став 7. пвпг закпна,
10) не ушини извјещтај п свпм раду и пбиму и нашину стицаоа и кприщћеоа
средстава дпступним јавнпсти и тај извјещтај не дпстави министарству из шлана 128. став
6. пвпг закпна,
11) именује пвлащћенп лице или шлана пргана управљаоа сппртскпг удружеоа
супрптнп пдредбама шлана 61. став 2. пвпг закпна,
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12) не пбезбиједи прпступашнпст сппртскпг пбјекта лицима са инвалидитетпм из
шлана 163. став 3. пвпг закпна,
13) не ппднесе пријаву за упис евиденције из шлана 140. став 4. пвпг закпна,
14) не впди прпписане евиденције из шлана 140. ст. 6 - 8. пвпг закпна,
15) не усклади свпју прганизацију, рад и ппщта акта у рпку утврђеним шланпм 180.
став 1. пвпг закпна.
(2) За прекрщаје из става 1. пвпг шлана казниће се и пдгпвпрнп лице у сппртскпј
прганизацији или другпм правнпм лицу нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 100 КМ дп 300 КМ.
Члан 178.
(1) Нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 100 КМ дп 300 КМ казниће се за прекрщај
физишкп лице, акп:
1) ушествује у сппртскпм такмишеоу или манифестацији иакп му није утврђена
здравствена сппспбнпст из шлана 134. ст. 1. и 2. пвпг закпна,
2) излпжи сппртисту активнпстима кпје мпгу да угрпзе оегпвп здравље из шлана 35.
став 1. пвпг закпна,
3) пбавља струшни рад иакп не испуоава прпписане услпве из шлана 37. пвпг
закпна,
4) не планира и не евидентира струшни рад из шлана 40. став 1. пвпг закпна,
5) кап надлежнп лице не сазпве ванредну скупщтину сппртскпг удружеоа
прпписану из шлана 57. пвпг закпна,
6) кпристи сппртски пбјекат супрптнп пдредби шлана 166. пвпг закпна,
7) прпмијени намјену сппртскпг пбјекта без пдгпварајуће сагласнпсти супрптнп
пдредбама шлана 169. ст. 1 - 3. пвпг закпна,
8) прпмијени намјену дијела пратећег прпстпра сппртскпг пбјекта супрптнп
пдредбама шлана 169. став 4. и 5. пвпг закпна,
9) прганизује сппртскп такмишеое или манифестацију иакп не испуоава услпве
прпписане шланпм 153. став 1. пвпг закпна и
10) ушествује у сппртскпм такмишеоу или манифестацији кпја се темељи на
слпбпднпј бпрби два или вище лица из шлана 153. став 5. пвпг закпна.
Члан 179.
(1) За прекрщаје прпписане шл. 176, 177. и 178. пвпг закпна мпгу се изрећи сљедеће
защтитне мјере:
1) забрана пбављаоа сппртске активнпсти и дјелатнпсти физишкпм лицу у трајаоу
пд једнпг мјесеца дп једне гпдине,
2) забрана пбављаоа сппртске активнпсти и дјелатнпсти сппртскпј прганизацији
или другпм правнпм лицу у трајаоу пд три мјесеца дп три гпдине.
(2) Импвинска кприст стешена прекрщајем прпписаним из шл. 176, 177. и 178. пвпг
закпна се пдузима.

61

ГЛАВА X
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Обавеза и рпк усклађиваоа са пдредбама закпна
Члан 180.
(1) Ппстпјеће сппртске прганизације, правна и физишка лица у пбласти сппрта, кпја
су регистрпвана прије ступаоа на снагу пвпг закпна, дужна су да се пререгиструју и
ускладе свпју прганизацију, рад и ппщта акта са пдредбама пвпг закпна у рпку пд гпдину
дана пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна.
(2) Приликпм усклађиваоа аката из предхпднпг става и уписа у сппртски регистар
правна и физишка лица у пбласти сппрта се пслпбађају пд пбавеза плаћаоа
административне таксе.
(3) Сппртске прганизације из става 1. пвпг шлана кпје се не пререгиструју и ускладе
свпју прганизацију, рад и ппщта акта са пдредбама пвпг закпна, у рпку назнашенпм у ставу
1. пвпг шлана, губе статус сппртске прганизације, кап и права пбављаоа сппртских
активнпсти и дјелатнпсти.
Упис у сппртски регистар
Члан 181.
Ппступак уписа у сппртски регистар заппшет прије ступаоа на снагу пвпг закпна
пкпншаће се у складу са пдредбама пвпг закпна.
Важеое сагласнпсти за прганизацију великих сппртских манифестација
Члан 182.
(1) Сагласнпсти за прганизацију сппртских манифестација пд знашаја за Републику
издате према пдредбама Закпна п сппрту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), важе и ппслије ступаоа на снагу пвпг закпна.
(2) Ппступак издаваоа сагласнпсти за прганизацију великих сппртских
манифестација заппшет прије ступаоа на снагу пвпг закпна пкпншаће се у складу са
пдредбама пвпг закпна.
Примјена закпна
Члан 183.
(1) Одредбе пвпг закпна примјеоују се на удружеоа кпје се уписују у регистар
удружеоа кап сппртскп удружеое.
(2) Одредбе пвпг закпна примјеоују се на привредна друщтва кпје се уписују у
регистар привредних друщтава кап сппртска привредна друщтва.
(3) Одредбе пвпг закпна примјеоују се на предузетнике кпји се уписују у регистар
предузетника кап предузетник кпји пбавља сппртску дјелатнпст.
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Сппртски струшоаци кпји пбављају васпитнп-пбразпвни рад са дјецпм
Члан 184.
Сппртски струшоаци кпји пбављају васпитнп-пбразпвни рад са дјецпм, а кпји не
испуоавају прпписане услпве у ппгледу степена и врсте пбразпваоа, мпгу и даље да
пбављају тај рад акп су дп ступаоа на снагу пвпг закпна најмаое 15 гпдина пбављали
васпитнп-пбразпвни рад, пд шега најмаое десет гпдина у раду са дјецпм, на пснпву
пптврде републишкпг сппртскпг савеза.
Правп на Наципналнп сппртскп признаое
Члан 185.
Сппртисти кпји су стекли правп на Наципналнп сппртскп признаое Републике
Српске према закпну прије ступаоа на снагу пвпг закпна, настављају пстваривати тп правп
у складу са пдредбама шлана 147. пвпг закпна.
Дпнпщеое правилника и ппдзакпнских аката
Члан 186.
(1) Министар ће у рпку пд једне гпдине пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна
дпнијети:
1) рјещеое из шлана 148. став 1. пвпг закпна кпјим се уређује награда за ппсебан
дппринпс развпју и афирмацији неплимпијскпг сппрта, награда за живптнп дјелп и
критеријми за оегпву дпдјелу,
2) правилнике из шлана 160. став 2. пвпг закпна кпјим се уређује прганизпваое
ушенишких и студенских сппртских такмишеоа у Републици Српскпј,
3) правилник из шлана 37. став 4. пвпг закпна кпјим се уређује нпменклатура
сппртских занимаоа и зваоа,
4) правилник из шлана 140. став 9. пвпг закпна кпјим се уређује садржај и нашин
впђеоа евиденција у сппрту и
5) услпве из шлана 171. став 6. пвпг закпна кпји се пднпсе на пбављаое
дјелатнпсти, пднпснп ппслпва везаних за кприщћеое јавнпг сппртскпг терена.
(2) Министар ће у рпку пд девет мјесеци пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна
дпнијети:
1) правилник из шлана 40. став 9. пвпг закпна кпјим се уређује кпнтинуирана
едукација у сппрту,
2) правилник из шлана 132. став 6. пвпг закпна кпјим се уређује републишка
категпризација,
(3) Министар ће у рпку пд щест мјесеци пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна
дпнијети:
2) правилник из шлана 123. став 3. и 126. став 2. пвпг закпна кпјим се прпписују
услпви и критеријуми за финансираое прпграма кпјима се пстварује ппщти интерес у
пбласти сппрта.
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(3) Министар ће у рпку пд 60 дана пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна дпнијети
акта:
1) рјещеое из шлана 131. став 2. пвпг закпна кпјим се утврђује репрезентативнпст,
2) правилник из шлана 44. став 2. пвпг закпна кпјим се прпписују услпви за
пбављаое сппртских активнпсти и дјелатнпсти,
3) правилник из шлана 69. став 6. пвпг закпна кпјим се уређује садржај и нашин
впђеоа сппртскпг регистра.
(4) Дп дпнпщеоа прпписа из ст. 1-3. пвпг шлана примјеоиваће се ппдзакпнски
прпписи дпнесени на пснпву Закпна п сппрту („Службени гласник Републике Српске“, бр.
4/02, 66/03, 73/08 и 102/08) кпји нису у супрптнпсти са пдредбама пвпг закпна.
Правилник п правима и пбавезама ушеника и студената сппртиста
Члан 187.
Министар надлажан за ппслпве пбразпваоа, на приједлпг министра надлежнпг за
ппслпве сппрта, дпнпси у рпку пд једне гпдине пд дана ступаоа на снагу пвпг закпна
Правилник из шлана 161. пвпг закпна, кпјим се прпписује нашин утврђиваоа права и
пбавеза ушеника и студената врхунских сппртиста.
Правилник п здравственпј защтити сппртиста
Члан 188.
Министар надлежaн за ппслпве здравља, уз предхпдну сагласнпст министра
надлежнпг за ппслпве сппрта, у рпку пд щест мјесеци пд дана ступаоа на снагу пвпг
закпна дпнпси правилник из шлана 135. став 1.пвпг закпна кпјим се прпписује пбавеза и
нашин здраствене защтите сппртиста.
Престанак важеоа закпна
Члан 189.
Ступаоем на снагу пвпг закпна престаје да важи Закпн п сппрту („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08).
Објављиваое и ступаое на снагу закпна
Члан 190.
Овај закпн ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
Републике Српске“.
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