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Закон о статусу функционера јединица локалне самоуправе, општи прописи о раду и колективни уговор.
Члан 16.
Скупштина града Зворник дужна је да донесе Статут
Града Зворник и усклади друга општа акта са одредбама
овог закона у року од 60 дана од дана конституисања органа
Града Зворник.
Члан 17.
На сва питања која нису уређена овим законом, а односе се на Град Зворник, као јединицу локалне самоуправе,
примјењују се одредбе Закона о локалној самоуправи.
Члан 18.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1566/15
10. децембра 2015. године
Бања Лука

По овлашћењу предсједника
Народне скупштине,
Ненад Стевандић, с.р.

1864
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНA О СПРЕЧАВАЊУ НАСИЉА
НА СПОРТСКИМ ПРИРЕДБАМА

Проглашавам Закон о спречавању насиља на спортским
приредбама, који је Народна скупштина Републике Српске
усвојила на Осмој сједници, одржаној 10. децембра 2015.
године, а Вијеће народа 21. децембра 2015. године констатовало да усвојеним Законом о спречавању насиља на
спортским приредбама није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици
Српској.
Број: 01-020-4137/15
22. децембра 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О СПРЕЧАВАЊУ НАСИЉА НА СПОРТСКИМ
ПРИРЕДБАМА

Члан 1.
Овим законом уређују се мјере за спречавање насиља
и недоличног понашања на спортским приредбама у циљу
обезбјеђења заштите гледалаца, такмичара и других учесника спортских приредби и имовине, услови за спречавање, сузбијање и санкционисање неодговорног понашања,
нереда и насиља прије, за вријеме и након спортских приредби, oбавезе организатора, гостујућег клуба и надлежне организационе јединице Министарства унутрашњих
послова (у даљем тексту: Министарство) при одржавању
спортских приредби повећаног ризика, те услови да спортске приредбе што више придонесу квалитету живота грађана, као и обавезе организатора и овлашћених надлежних
органа у спровођењу тих мјера.
Члан 2.
(1) Спортска приредба, односно спортска манифестација је, у смислу овог закона, организовано спортско
окупљање такмичара и љубитеља спорта.
(2) Организатор спортске приредбе је спортска организација која се може основати као спортско удружење,
спортско друштво, привредно друштво, установа, спортски
савез, стручно удружење (у даљем тексту: спортска организација) и друго правно или физичко лице које се стално
или повремено бави организацијом спортских приредби,
односно које је преузело организовање одређене спортске
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приредбе или вршење одређених послова у организовању
спортске приредбе.
(3) Учесници спортске приредбе су сва лица присутна
на спортској приредби.
(4) Спортски објекат је посебан или вишенамјенски,
отворени или затворени простор намијењен за спортске
тренинге, вјежбање, такмичења и одржавање спортских
манифестација.
(5) Спортски терен је простор на коме се обавља спортска активност (спортска игра, такмичење), као и простор
до гледалишта.
(6) Грански спортски савез, у смислу овог закона, јесте
удружење основних и изведених облика организовања у
једној спортској грани.
(7) Свако спортско друштво које има навијачку скупину
неопходно је да исту региструје као навијачку скупину у
оквиру свог спортског друштва.
(8) Навијачке скупине које нису регистроване при
спортској организацији морају бити регистровани као
удружење грађана да би могли организовано присуствовати
спортским приредбама.
Члан 3.
Под насиљем и недоличним понашањем на спортским
приредбама, у смислу овог закона, сматра се:
1) физички напад на такмичаре на спортској приредби,
2) физички обрачун између гледалаца на спортској приредби,
3) физички обрачун између такмичара на спортској
приредби,
4) физички напад на судије, делегате или друга службена лица на спортској приредби,
5) недолично и увредљиво понашање такмичара на
спортској приредби према гледалишту, судијама и службеним лицима,
6) физички напад на полицијске службенике, припаднике агенција за обезбјеђење лица и имовине или редаре на
спортској приредби,
7) бацање на спортски терен или у гледалиште предмета који могу да угрозе живот и физички интегритет лица
или имовину,
8) изазивање мржње или нетрпељивости која може да
доведе до физичког сукоба учесника,
9) уношење и истицање транспарената, застава или
других ствари са текстом, сликом, знаком или другим
обиљежјем који исказују или подстичу мржњу или насиље
на основу расне, националне или вјерске припадности или
неке друге посебности,
10) оштећење спортског објекта, опреме, уређаја и инсталација на спортском објекту на коме се одржава спортска приредба,
11) изазивање нереда приликом доласка, односно одласка са спортских објеката или у спортском објекту, ремећење тока спортске приредбе или угрожавање безбједности учесника спортске приредбе или трећих лица,
12) неовлашћени улазак на спортски терен,
13) неовлашћени улазак у службене просторије спортског објекта на коме се одржава спортска приредба,
14) уношење у спортски објекат и употреба алкохола,
дроге или других психоактивних супстанци,
15) уношење у спортски објекат или коришћење пиротехничких средстава и других предмета и средстава усљед
чије примјене или коришћења може доћи до угрожавања
безбједности учесника у спортској приредби или до ометања њеног тока,
16) неовлашћени улазак у дио гледалишта спортског
објекта који је намијењен противничким навијачима,
17) позивање и подстицање на тучу или напад на полицијске службенике, припаднике агенција за обезбјеђе-
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ње лица и имовине, редаре, службена лица организатора
такмичења, спортисте и друге учеснике спортске приредбе,
18) други облици насилничког и недоличног понашања
којима се може угрозити безбједност учесника спортске
приредбе и
19) сваки облик супротстављања и непоштовања наредби полицијских службеника или припадника агенције за
обезбјеђење лица и имовине или редара, издатих у циљу
успостављања нарушеног јавног реда и мира на спортској
приредби.
Члан 4.
(1) Организатор спортске приредбе дужан је да обезбиједи несметано одржавање спортске приредбе и да
предузме мјере којима се предупређује и онемогућава избијање насиља и недоличног понашања гледалаца.
(2) Кад спортска организација повјери организацију
спортске приредбе или вршење одређених послова у организацији спортске приредбе другом правном или физичком лицу, дужна је да врши надзор над спровођењем мјера
утврђених овим законом.
Члан 5.
На питања која нису уређена овим законом примјењиваће се прописи којима се уређује област јавног окупљања
и област спорта.
Члан 6.
У циљу превентивног дјеловања и смањења ризика избијања насиља и недоличног понашања гледалаца, спортске организације дужне су да:
1) подстичу организовање и добро понашање клубова
својих навијача и навијача уопште,
2) остварују сарадњу са клубовима својих навијача и
иницирају одређивање редара из њихових редова ради пружања помоћи организаторима спортских приредби у одржавању реда,
3) врше одговарајуће информисање својих навијача (састанци са навијачима, издавање билтена, позивање путем
медија на фер и спортско навијање и друго),
4) координишу активности са клубовима својих навијача приликом одласка на спортске приредбе на којима су те
спортске организације, односно клубови гостујући и
5) остварују сарадњу са својим члановима у циљу спречавања недоличног понашања.
Члан 7.
(1) Организатор спортске приредбе је дужан да образује
редарску службу или да ангажује агенцију за обезбјеђење
лица и имовине ради обављања послова физичког обезбјеђења и одржавања реда на спортској приредби.
(2) Редари на одјећи имају видљиво истакнуту ознаку
или натпис који означава да су припадници редарске службе.
(3) Приликом вршења послова из става 1. овог члана
припадници редарске службе или агенције за обезбјеђење
лица и имовине дужни су да:
1) забране приступ објекту на коме се одржава спортска
приредба лицима која су под утицајем алкохола, дроге или
других психоактивних супстанци или се из њиховог понашања може закључити да су склони насилном или недоличном понашању,
2) ефикасно одвоје гостујуће навијаче усмјеравањем на
посебне улазе и излазе из спортског објекта и у посебан дио
гледалишта који је за њих одређен,
3) онемогуће улазак гледалаца на спортски терен,
4) онемогуће уношење или продају алкохолних пића у
спортском објекту,
5) онемогуће уношење у спортски објекат предмета
који се могу употријебити у насилничким поступањима
(пиротехничка средства, мотке, флаше и слично), односно
којима се може ометати ток спортске приредбе (огледала,
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ласерски показивачи, звучни уређаји веће снаге, транспаренти или обиљежја којима се подстиче расна, вјерска, национална или друга нетрпељивост и мржња, односно чији
је садржај увредљив или непристојан и слично) и
6) упозоре, односно удаље гледаоце због недоличног
понашања којим се може изазвати насиље на спортској
приредби или ометати њен ток.
(4) Кад гледалац или група гледалаца поступи супротно налозима припадника редарске службе или агенције за
обезбјеђење лица и имовине или пружи физички отпор, о
томе се без одлагања обавјештава надлежни полицијски
службеник.
Члан 8.
(1) Организатор је дужан да оствари сарадњу са надлежном организационом јединицом Министарства на чијем
подручју се одржава спортска приредба ради спровођења
мјера и налога који се односе на одржавање јавног реда и
мира.
(2) Организатор је дужан да за вријеме спортске приредбе обезбиједи присуство одговарајуће службе медицинске помоћи, а по потреби и да обезбиједи присуство других
надлежних органа и организација, јавних служби, јавних
предузећа (ватрогасне јединице, инспекције, комуналне
службе и друго).
(3) Организатор је дужан да за вријеме спортске приредбе обезбиједи одговарајуће мјесто и несметан прилаз
служби медицинске помоћи из става 2. овог члана.
Члан 9.
(1) Спортске приредбе повећаног ризика су домаће и
међународне спортске приредбе од већег такмичарског
значаја, спортске приредбе на којима се очекује присуство
већег броја гледалаца или навијача гостујућих клубова, као
и друге спортске приредбе кад посебне околности указују
да на њима може доћи до насиља или недоличног понашања гледалаца.
(2) Одлуком надлежног гранског спортског савеза у
сарадњи са надлежном организационом јединицом Министарства одређује се које се домаће и међународне спортске приредбе могу сматрати приредбама повећаног ризика.
Члан 10.
Кад околности указују на ризик од избијања насиља и
недоличног понашања на спортској приредби, организатор
спортске приредбе је дужан да:
1) о тим околностима, без одлагања, обавијести надлежну организациону јединицу Министарства, надлежни
грански спортски савез и друге надлежне органе, надлежну
спортску организацију, као и такмичаре који учествују у
спортској приредби,
2) одреди одговорно лице које је задужено за руковођење спровођењем мјера за спречавање насилничког и
недоличног понашања гледалаца и за сарадњу са Министарством,
3) оствари сарадњу са надлежном организационом јединицом Министарства ради поступања по налозима који
се односе на обезбјеђивање јавног реда и мира на спортској
приредби и
4) оствари сарадњу са представницима клубова навијача у циљу међусобне размјене информација и обезбјеђења.
Члан 11.
Организатор је дужан да прије почетка, за вријеме
трајања и по завршетку спортске приредбе повећаног ризика:
1) обезбиједи одвајање група гостујућих навијача продајом улазница на одвојеним и посебним продајним мјестима,
2) обезбиједи да се у продају пусте само улазнице за
мјеста за сједење, односно онолики број улазница за сједење који, у зависности од капацитета спортског објекта,
не угрожава безбједност учесника спортске приредбе,
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3) оствари сарадњу са спортским организацијама које
учествују у спортској приредби у погледу продаје улазница
за њихове навијаче,
4) одреди посебне улазе, излазе и дио гледалишта за
групе гостујућих навијача, уколико се очекује њихов организовани долазак или долазак у већем броју, и
5) обезбиједи преко програма спортске приредбе и других средстава информисања подстицање гледалаца на коректно понашање.
Члан 12.
(1) На спортским приредбама повећаног ризика организатор је дужан да обезбиједи да једно физичко лице не
може да купи на продајном мјесту више од пет улазница за
спортску приредбу.
(2) Организатор је дужан да у сарадњи са спортским
клубовима који учествују на спортској приредби и клубовима њихових навијача обезбиједи вођење евиденције о
идентитету лица којима се улазнице продају, односно уступају преко клубова навијача, као и да омогући увид у те
евиденције овлашћеном лицу Министарства.
Члан 13.
(1) На дан одржавања спортске приредбе повећаног ризика улазнице се не могу продавати у спортском објекту у
коме се спортска приредба одржава или у његовој непосредној близини, већ само на посебним продајним мјестима.
(2) Одобрење за одређивање посебних продајних мјеста
из става 1. овог члана даје надлежна организациона јединица Министарства.
Члан 14.
(1) Организатор је дужан да обезбиједи да се спортска
приредба повећаног ризика одржи у спортском објекту који
има:
1) одговарајуће ограде испред спортског објекта за
усмјеравање и раздвајање противничких група навијача,
2) одговарајуће ограде за спречавање уласка гледалаца
на спортски терен,
3) одговарајуће ограде за раздвајање противничких група навијача,
4) одговарајући број јасно и видљиво обиљежених улаза и излаза према свим дијеловима гледалишта,
5) одговарајућа сједишта која се не могу одвалити коришћењем саме физичка снаге,
6) одговарајући простор за овлашћено лице Министарства на спортској приредби са којег има јасан преглед
спортског терена и гледалишта,
7) техничку опрему за праћење и снимање понашања
гледалаца на спортском објекту,
8) одговарајући број мушких и женских мокрих чворова у свим дијеловима гледалишта,
9) простор за безбједан смјештај превозних средстава
гостујућих екипа,
10) систем јавног разгласа и
11) одговарајуће освјетљење уколико се спортска приредба одржава у вечерњим часовима, као и непрекидно напајање електричном енергијом.
(2) Услове из става 1. овог члана дужан је да испуни
и организатор других спортских приредби, осим услова
утврђених у т. 1), 3), 6), 7) и 10).
(3) Ближе услове из става 1. овог члана и њихову испуњеност општим актом утврђује надлежни грански спортски
савез, уз претходну сагласност министарства надлежног за
област спорта.
Члан 15.
(1) Улазним и излазним вратима спортског објекта рукују оспособљена лица.
(2) Улазна и излазна врата у спортски објекат и сва
врата према просторима гледалишта отварају се према ван
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од гледалаца и откључана су за вријеме док су гледаоци у
спортском објекту.
(3) Изузетно, надлежни полицијски службеник или руководилац обезбјеђења може наредити да врата према просторима гледалишта буду закључана.
(4) Сва врата имају уређаје за затварање, односно отварање којима се може брзо и једноставно руковати и не
смију бити закључана кључем.
(5) Улазна и излазна врата, посебно врата која се користе у ванредним ситуацијама (рушење трибина, крова или
другог чиме је наткривен простор за гледаоце, пожар, неконтролисано кретање масе гледалаца, нестанак електричне енергије и слично), простор за продају улазница, рампе
за усмјеравање гледалаца, пролази (тунели) и степенице су
одговарајуће и видљиво означени, те се налазе под сталним
надзором припадника редарске службе или агенције за обезбјеђење лица и имовине или полицијских службеника за
вријеме спортског такмичења.
(6) У ванредним ситуацијама осигурана је могућност
пуштања гледалаца на такмичарски простор.
(7) Спортски објекат има план евакуације, према одређеној методологији која је утврђена одлуком општине, односно града, којом се одређују поступања у случају ванредних ситуација.
(8) План евакуације доносе власници, односно одговорно лице у правном лицу спортског објекта, након добијене
сагласности надлежне организационе јединице Министарства, ватрогасне службе и службе хитне помоћи.
(9) Прије почетка спортског такмичења, организатор
спортског такмичења дужан је о плану евакуације упознати
представнике спортских клубова, судије и друга службена
лица на спортском такмичењу.
Члан 16.
Гостујући спортски клуб који учествује на спортској
приредби повећаног ризика обавезан је да:
1) најкасније три дана прије организованог поласка
навијача на спортску приредбу обавијести организатора
спортске приредбе о свим елементима битним за пријем
клуба и његових навијача (дан и вријеме поласка, процјена
броја навијача који долазе, начин превоза, мјесто боравка
или окупљања, имена вођа навијача и слично),
2) оствари сарадњу са клубом својих навијача и учествује у организацији њиховог доласка на спортску приредбу,
3) обезбиједи расподјелу карата за своје навијаче које је
добио од организатора спортске приредбе и
4) предузме друге потребне мјере да клуб и његови навијачи не буду узрок насиља и нереда на спортској приредби.
Члан 17.
(1) Надлежна организациона јединица Министарства
приликом одржавања спортских приредби повећаног ризика може да наложи предузимање свих потребних мјера
за спречавање насиља и недоличног понашања гледалаца,
односно да:
1) наложи групама гостујућих навијача кретање одређеним правцем приликом доласка, односно одласка из спортског објекта,
2) наложи организатору спортске приредбе отклањање
уочених недостатака спортског објекта или пропуста у организацији и
3) забрани улазак на спортску приредбу, односно удаљи
из спортског објекта лице из чијег се понашања може
закључити да је склоно насилничком и недоличном понашању.
(2) Полицијски службеници пред спортску приредбу
повећаног ризика, најмање 12 часова прије њеног почетка, врше преглед спортског објекта на коме ће се спортска приредба одржати и остварују увид у организационе
припреме.

23.12.2015.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

Члан 18.
(1) Министарство води евиденцију о лицима и догађајима у вези са насиљем на спортским приредбама.
(2) Подаци из евиденције из става 1. овог члана могу
се користити за размјену у оквиру међународне полицијске сарадње, а у складу са прописима којима се регулише
област заштите личних података.
(3) Садржај, начин вођења евиденције из става 1. овог
члана и начин размјене података у оквиру међународне полицијске сарадње, у циљу спречавања насиља на фудбалским утакмицама са међународним елементом, детаљније
ће се уредити правилником који доноси министар унутрашњих послова.
Члан 19.
(1) Забрањена је продаја алкохолних пића на прилазима, у непосредној близини и у спортском објекту три часа
прије и по завршетку спортске приредбе повећаног ризика,
као и за вријеме њеног одржавања.
(2) Безалкохолна пића смију се продавати и дистрибуирати само у папирним или отвореним пластичним чашама.
Члан 20.
(1) Организатор спортске приредбе сноси трошкове
који се односе на предузимање мјера из чл. 6, 7, 8, 10. и 11.
овог закона.
(2) Организатор може са Министарством закључити
уговор о обављању одређених послова обезбјеђења спортске приредбе и спровођења одређених мјера за спречавање
насиља и недоличног понашања гледалаца који не спадају у
редовне послове одржавања јавног реда и мира.
(3) Уговор из става 2. овог члана, у име Министарства,
закључује министар унутрашњих послова.
(4) Приходи остварени обављањем послова и спровођењем мјера из става 2. овог члана приход су буџета Републике Српске.
Члан 21.
Надзор над спровођењем овог закона врши Министарство.
Члан 22.
(1) Новчаном казном од 3.000 КМ до 6.000 КМ за прекршај казниће се спортска организација или друго правно
лице које је организатор спортске приредбе ако:
1) не осигура несметано и безбједно одржавање спортске приредбе (члан 4. став 1),
2) не врши надзор над спровођењем мјера утврђених
овим законом (члан 4. став 2),
3) не предузме прописане превентивне мјере (члан 6),
4) не образује редарску службу или не ангажује агенцију за обезбјеђење лица и имовине (члан 8. став 1),
5) одбије сарадњу са Министарством (члан 7. став 1),
6) не обезбиједи присуство одговарајуће службе медицинске помоћи, а, по потреби, и других надлежних органа
и организација, јавних служби, јавних предузећа за вријеме
спортске приредбе (члан 8. став 2),
7) не предузме прописане мјере кад околности указују
да постоји ризик од избијања насиља и недоличног понашања на спортској приредби (члан 10),
8) не предузме прописане мјере прије почетка, за вријеме трајања и по завршетку спортске приредбе повећаног
ризика (члан 11),
9) не обезбиједи ограничење продаје улазница за спортске приредбе повећаног ризика или не обезбиједи вођење
прописане евиденције, односно не омогући увид у те евиденције овлашћеном лицу Министарства (члан 12),
10) поступи супротно одредбама члана 13. овог закона,
11) не обезбиједи да се спортска приредба повећаног
ризика одржи на одговарајућем спортском објекту (члан
14),
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12) у својству гостујуће екипе на спортској приредби
повећаног ризика не предузме законом прописане мјере
(члан 16) и
13) не осигура поступање у складу са чланом 17. овог
закона.
(2) Новчаном казном од 1.500 КМ до 5.000 КМ или казном
затвора до 60 дана казниће се за прекршаје из става 1. овог
члана предузетник који је организатор спортске приредбе.
(3) Новчаном казном од 300 КМ до 1.500 КМ или казном затвора до 60 дана казниће се за прекршаје из става 1.
овог члана одговорно лице у правном лицу и физичко лице
које је организатор спортске приредбе.
(4) Правном лицу коме је изречена казна за прекршај
из става 1. овог члана може се уз изречену казну изрећи и
заштитна мјера - забрана вршења одређене дјелатности.
(5) Предузетнику коме је изречена казна за прекршај из
става 1. овог члана може се изрећи заштитна мјера - забрана вршења одређених дјелатности.
(6) Одговорном лицу коме је изречена казна за прекршај из става 1. овог члана може се изрећи заштитна мјера
- забрана вршења одређених послова.
Члан 23.
(1) Новчаном казном од 600 КМ до 1.500 КМ или казном затвора од 30 до 60 дана казниће се за прекршај физичко лице ако:
1) учествује у физичком обрачуну гледалаца на спортској приредби (члан 3. тачка 2),
2) учествује у физичком обрачуну између такмичара
спортске приредбе (члан 3. тачка 3),
3) се недолично и увредљиво понаша на спортској приредби према гледалишту, судијама и службеним лицима
(члан 3. тачка 5),
4) баци на спортски терен или гледалиште предмет
који може да угрози живот и физички интегритет лица или
имовину или унесе или користи предмете и средства усљед
чије примјене или коришћења може доћи до угрожавања
безбједности учесника у спортској приредби или до ометања њеног тока (члан 3. т. 7) и 15)),
5) изазива мржњу или нетрпељивост или истиче транспаренте, заставе или друга обиљежја која исказују или подстичу мржњу или насиље (члан 3. т. 8) и 9)),
6) оштећује спортски објекат на коме се одржава спортска приредба (члан 3. тачка 10),
7) изазива нереде приликом доласка, односно одласка
са спортског објекта или у спортском објекту, ремети ток
спортске приредбе или угрожава безбједност учесника
спортске приредбе или трећих лица (члан 3. тачка 11),
8) неовлашћено улази на спортски терен, у дио гледалишта спортског објекта који је намијењен противничким
навијачима или у друге службене просторије (члан 3. т. 12),
13) и 16)),
9) уноси у спортски објекат или употребљава алкохол,
дрогу или друге психоактивне супстанце (члан 3. тачка 14),
10) позива и подстиче на тучу или напад на полицијске
службенике, припаднике агенција за обезбјеђење лица и имовине, редаре, службена лица организатора такмичења, спортисте и друге учеснике спортске приредбе (члан 3. тачка 17),
11) на неки други начин угрожава безбједност учесника
спортске приредбе (члан 3. тачка 18) и
12) не поступи по законитој наредби полицијских службеника или припадника агенције за обезбјеђење лица и
имовине или редара (члан 3. став 19).
(2) Физичком лицу коме је изречена казна за прекршаје
из става 1. овог члана може се изрећи заштитна мјера - забрана присуствовања одређеним спортским приредбама, у
трајању од годину до двије године.
Члан 24.
(1) Казном затвора од 30 до 60 дана казниће се за прекршај физичко лице ако:
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1) физички нападне такмичара на спортској приредби
(члан 3. тачка 1),
2) учествује у физичком обрачуну између гледалаца на
спортској приредби у којем учествује преко пет лица (члан
3. тачка 2),
3) ако физички нападне на судију, делегата или друго
службено лице на спортској приредби (члан 3. тачка 4),
4) физички нападне полицијске службенике или припаднике агенције за обезбјеђење лица и имовине или редаре
који врше обезбјеђење спортске приредбе (члан 3. тачка 6),
5) присуствује спортској приредби за вријеме трајања
заштитне мјере - забрана присуствовања одређеним спортским приредбама.
(2) Физичком лицу коме је изречене казна за прекршаје
из става 1. овог члана изриче се заштитна мјера - забрана присуствовања одређеним спортским приредбама, у
трајању од годину до три године.
Члан 25.
Када прекршај из члана 3. овог закона почини група или
се починилац употребом маске или другог предмета маскира ради прикривања идентитета, казниће се новчаном казном у двоструком износу новчане казне прописане за тај
прекршај или казном затвора од 60 дана.
Члан 26.
У року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог
закона министар унутрашњих послова ће донијети правилник из члана 18. став 3. овог закона.
Члан 27.
(1) Спортске организације и друга правна лица која се
баве организацијом спортских приредби ускладиће своје
акте са овим законом у року од 60 дана од његовог ступања
на снагу.
(2) Општи акт из члана 14. став 3. овог закона надлежни
грански спортски савез донијеће у року од шест мјесеци од
ступања на снагу овог закона.
Члан 28.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон
о спречавању насиља на спортским приредбама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 14/04 и 13/10).
Члан 29.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1565/15
10. децембра 2015. године
Бања Лука

По овлашћењу предсједника
Народне скупштине,
Ненад Стевандић, с.р.
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ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о територијалној организацији Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 69/09,
70/12 и 83/14) у члану 5. послије ријечи: “Доњи Жабар,”
брише се ријеч: “Зворник,”.
Члан 2.
У члану 24. у ставу 1. послије ријечи: “Добој,” додаје се
ријеч: “Зворник,”.
Члан 3.
У члану 25. у ставу 1. послије ријечи: “Добој,” додаје се
ријеч: “Зворник,”.
Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1567/15
10. децембра 2015. године
Бања Лука

По овлашћењу предсједника
Народне скупштине,
Ненад Стевандић, с.р.

1866
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И ГРАЂЕЊУ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
уређењу простора и грађењу, који је Народна скупштина
Републике Српске усвојила на Осмој сједници, одржаној
10. децембра 2015. године, а Вијеће народа 21. децембра
2015. године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу није
угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-4134/15
22. децембра 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О УРЕЂЕЊУ
ПРОСТОРА И ГРАЂЕЊУ

1865
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске, који је Народна
скупштина Републике Српске усвојила на Осмој сједници,
одржаној 10. децембра 2015. године, а Вијеће народа 21. децембра 2015. године констатовало да усвојеним Законом о
измјени и допунама Закона о територијалној организацији
Републике Српске није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-4139/15
22. децембра 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

Члан 1.
У Закону о уређењу простора и грађењу (“Службени
гласник Републике Српске”, број 40/13) у члану 51. став 2.
мијења се и гласи:
“(2) Просторни план подручја посебне намјене Републике Српске, зонинг план подручја посебне намјене Републике Српске за изградњу комплексних инфраструктурних,
индустријских и сличних објеката за које је утврђен општи
интерес и план парцелације за просторе дуж ауто-путева,
магистралних и регионалних путева или друге објекте линијске инфраструктуре израђују се и доносе по скраћеном
поступку на основу одлуке Народне скупштине Републике
Српске, на начин прописан правилником из става 1. овог
члана.”.
Члан 2.
У члану 59. у ставу 1. послије ријечи: “докумената
просторног уређења” додају се ријечи: “и не представљају
управни акт”.

