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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОБАВЕЗАМА КОЈЕ
ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ И РЕПУБЛИКУ СРПСКУ
ПРОИСТИЧУ ИЗ ПРОЦЕСА ПРИДРУЖИВАЊА
ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ СА ПРЕГЛЕДОМ МЈЕРА И
АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАНИХ ТОКОМ 2020. ГОДИНЕ

1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској
унији са прегледом мјера и активности реализованих током
2020. године.
2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-391/21
11. маја 2021. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

872
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08)
и члана 5. став 2. Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2021. годину (“Службени гласник Републике Српске”,
број 131/20), Влада Републике Српске, на 121. сједници, одржаној 13.5.2021. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УТРОШКА
СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству просвјете и културе
(организациони код 0813) на План утрошка средстава за
период од 1.1. до 30.6.2021. године у укупном износу од
1.094.416,83 КМ са позиција:
- 511700 – издаци за нематеријалну произведену имовину у износу од 306.772,83 КМ,
- 513700 – издаци за нематеријалну непроизведену имовину, износ од 787.644,00 КМ.
II
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
просвјете и културе и Министарство финансија.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
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спорту Републике Српске (у даљем тексту: Закон) и овим
правилником, испуњавају сљедеће услове:
1) имају учлањене или уговором ангажоване спортисте,
2) имају ангажоване спортске стручњаке у зависности
од врсте дјелатности,
3) обезбијеђен одговарајући простор, односно обезбијеђене спортске објекте и спортску опрему,
4) имају одговарајућу унутрашњу организацију.
(2) Спортска привредна друштва могу обављати спортску дјелатност и активност ако, поред услова из става 1.
овог члана, испуњавају услове безбједности у обављању
дјелатности, укључујући и одговарајућу документацију.
Члан 3.
(1) Спортска организација има учлањене или уговором
ангажоване спортисте ако:
1) у колективним спортовима има регистровану најмање једну екипу код републичког спортског савеза, са
оноликим бројем спортиста који омогућава наступ екипе
на такмичењима, у складу са спортским правилима тог савеза, или, уколико се ради о оснивању нове спортске организације, овјерен списак удружених чланова такмичара
у довољном броју за регистровање такмичарске екипе код
надлежног републичког спортског савеза,
2) у појединачним спортовима има најмање пет спортиста регистрованих код надлежног републичког спортског
савеза, у складу са спортским правилима тог савеза, или,
уколико се ради о оснивању нове спортске организације,
овјерен списак удружених чланова такмичара у довољном
броју за регистровање код надлежног републичког спортског савеза,
3) у рекреативном и другом нетакмичарском спорту има
најмање пет чланова.
(2) Спортска организација врши учлањење или уговором ангажује и региструје код надлежног републичког
спортског савеза спортисте из става 1. овог члана најкасније у року од три мјесеца од дана уписа у судски регистар.
Члан 4.
(1) Спортска организација има ангажоване одговарајуће спортске стручњаке уколико има ангажованог најмање
једног спортског стручњака или стручњака у спорту за рад
са спортистима, који испуњава услове у складу са Законом.
(2) Ангажовање спортског стручњака или стручњака у
спорту врши се закључењем уговора о стручном ангажовању или уговору о раду, у складу са Законом.

Члан 1.
Овим правилником прописује се поступак утврђивања
испуњености услова за обављање спортских дјелатности и
активности.

Члан 5.
(1) Спортски стручњак или стручњак у спорту мора да
испуњава услове утврђене Законом и да има лиценцу издату од надлежног републичког спортског савеза.
(2) Ако ангажовани спортски стручњак ради са дјецом
до 14 година, мора имати одговарајуће образовање у области физичког васпитања и спорта, у складу са Законом.
(3) Лица која су оспособљена за обављање одређених
стручних послова у одређеној грани спорта и имају одговарајућу лиценцу републичког спортског савеза, а немају
одговарајуће образовање у области физичког васпитања и
спорта, могу да раде са дјецом до 14 година уколико заврше
одговарајућу обуку, у складу са Законом.
(4) Уколико спортска организација има ангажована
најмање два спортска стручњака, један од њих обавезан је
имати одговарајуће образовање у области физичког васпитања и спорта.
(5) Лица правоснажно осуђена за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце и радње насиља у породици и породичној заједници на штету дјетета не могу обављати стручно-васпитни рад са дјецом, у складу са Законом.

Члан 2.
(1) Спортске организације могу обављати спортске
дјелатности и активности уколико, у складу са Законом о

Члан 6.
(1) Спортска организација има одговарајући простор,
односно спортске објекте ако има:

Број: 04/1-012-2-1440/21
13. маја 2021. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 45. став 4. Закона о спорту Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
79/20) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), министар породице, омладине и спорта, 15. априла 2021. године, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ЗА ОБАВЉАЊЕ СПОРТСКИХ ДЈЕЛАТНОСТИ И
АКТИВНОСТИ

21.5.2021.
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1) спортски објекат, односно простор за припреме, односно тренинг и вјежбање спортиста у току цијеле године,
са основним просторијама, односно површинама за извођење једне или више спортских активности, пратећим простором, инсталацијама и одговарајућом техничком опремом, који испуњава услове утврђене спортским правилима
надлежног републичког спортског савеза, у зависности од
врсте и нивоа спортских активности,
2) спортски објекат за организовање спортских такмичења, уколико се организација бави таквом спортском активношћу, који испуњава услове утврђене спортским правилима надлежног републичког и међународног спортског
савеза, у зависности од врсте и нивоа такмичења,
3) пословну просторију, односно канцеларију у којој се
налази сједиште организације, са тоалетом.
(2) Спортске организације које у складу са правилима
матичних међународних спортских федерација/асоцијација
своје дјелатности и активности обављају на отвореним теренима не морају испунити услове прописане ставом 1. т.
1) и 2) овог члана.
(3) Спортска организација испуњава услов из става 1.
овог члана уколико је власник спортског објекта, односно
пословног простора или уколико га користи на основу права коришћења, уговора о закупу.
Члан 7.
Простор, односно спортски објекат из члана 6. овог
правилника испуњава услове за обављање спортских дјелатности и активности ако има:
1) димензије које омогућавају да се на њему или у њему
несметано врши најмање једна спортска активност, те да
има пратеће просторије, свлачионице, санитарни чвор, прикључке за водоводну, канализациону и електричну мрежу,
2) одговарајуће противпожарне уређаје,
3) одговарајуће свјетлосне уређаје,
4) прибор за пружање прве помоћи,
5) испуњене безбједносне услове у складу са Законом,
6) приступ прилагођен лицима са инвалидитетом.
Члан 8.
(1) Спортска организација има одговарајућу спортску
опрему ако има:
1) лопте, тренерке, дресове, справе, уређаје и друге
спортске реквизите потребне за опремање и активности
спортиста, у складу са спортским правилима надлежног
републичког спортског савеза,
2) канцеларијску опрему – сто, столицу, орман, фиксни
или мобилни телефон,
3) прибор за пружање прве помоћи на спортском објекту на коме се организује обављање спортске активности и
одржавају спортска такмичења.
(2) Опрема из става 1. тачка 1) овог члана мора бити
атестирана и одговарати стандардима који се траже за
спортску опрему.
(3) Опрему из става 1. тачка 1) овог члана могу обезбиједити и сами спортисти, под условима и на начин
утврђен спортским правилима надлежног спортског савеза.
Члан 9.
Спортска организација има одговарајућу унутрашњу
организацију ако:
1) је обављање спортских дјелатности и активности организовано тако да је одвојен, односно јасно разграничен
рад са спортистима од обављања других спортских активности,
2) је безбједност спортиста и других учесника у обављању спортских дјелатности и активности обезбијеђена,
3) су донесена сва спортска правила и друга прописна
општа акта и планови, усклађени са Законом,
4) су формирани сви органи у складу са Законом и статутом за правна лица,
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5) су испуњени други услови у вези са организацијом
утврђени спортским правилима надлежног републичког
спортског савеза.
Члан 10.
(1) Спортска организација мора бити организована тако
да је обезбијеђено стално медицинско праћење свих спортиста регистрованих за спортску организацију.
(2) Спортиста не може да буде укључен у спортске активности у оквирима спортске организације уколико није
утврђена његова здравствена способност за обављање
спортских активности, у складу са Законом.
Члан 11.
Спортско привредно друштво може обављати спортску
дјелатност и активност уколико испуњава и услове безбједности, односно може да спроводи мјере које омогућавају
спречавање ризика настанка штете и мјере којима се утиче
на повећане ризике, а нарочито:
1) у спортском простору, односно објекту јасно истакне упозорења на неуобичајене ризике који прате обављање
спортске активности (табле са упозоравајућим натписима,
истицање познатих симбола за опасност, означавање категорије спортског објекта и друго),
2) у спортском простору, односно објекту јасно истакне
забране које треба да спријече приближавање ризичном подручју или одређеном извору ризика,
3) у спортском простору, односно објекту јасно истакне обавјештења и упутства која треба да спријече да се
неискусни спортиста изложи типичним ризицима опасних
спортских активности, односно да себе или другог повриједи погрешним коришћењем уређаја и опреме или поступцима који нису у складу са спортским правилима,
4) јасно означи простор намијењен за обављање спортске активности,
5) обезбиједи освјетљење простора намијењеног за обављање спортских активности у мјери потребној да се правовремено и потпуно уоче сви неуобичајени ризици уколико се спортска активност обавља и у условима смањене
видљивости,
6) обезбиједи присуство ватрогасне службе уколико постоји опасност од избијања пожара током обављања спортских активности, у складу са Законом,
7) не допусти коришћење спортског простора, односно
објекта или опреме спортисти који није довољно способан
за извођење одређене спортске активности.
Члан 12.
(1) Спортска организација, поред услова из члана 2.
овог правилника, мора имати испуњене и посебне услове
сходно одговарајућем спорту у којем обавља спортску дјелатност и активност, а који се односе на простор и објекат и
наведени су у Прилогу 1. овог правилника, који чини његов
саставни дио.
(2) За спортове који нису наведени у Прилогу 1. овог
правилника и на које се не односи став 1. овог члана,
у вези са условима за простор, односно објекат, примјењују се спортска правила надлежног републичког
спортског савеза која се односе на услове за организовање такмичења и првенстава републичког нивоа, а
ако за одређену грану спорта није основан републички
спортски савез у Републици Српској, примењују се нормативи и стандарди утврђени од надлежног међународног спортског савеза.
(3) За спортске организације лица са инвалидитетом
примјењују се услови утврђени од надлежног републичког
или међународног спортског савеза.
Члан 13.
(1) Захтјев за утврђивање услова за обављање спортских дјелатности и активности подноси се на Обрасцу 1,
који се налази у Прилогу 2. овог правилника и чини његов
саставни дио.
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(2) Уз Захтјев из става 1. овог члана спортске организације достављају и:
1) статут те организације,
2) доказ о власништву, коришћењу или закупу спортског објекта, односно извод из земљишне књиге или уговор
из којег су видљиве димензије објекта,
3) уговор о ангажовању спортског стручњака или
стручњака у спорту и овјерену копију дипломе и/или лиценци спортског стручњака или стручњака у спорту,
4) потврду о посједовању одговарајуће опреме и/или
реквизита у складу са овим правилником,
5) потврду о броју учлањених или уговором ангажованих спортиста,
6) потврду о испуњавању безбједносних услова у обављању спортских дјелатности и активности у спортском
привредном друштву.
Члан 14.
(1) Министар породице, омладине и спорта (у даљем
тексту: министар) именује трочлану комисију за спровођење поступка за утврђивање испуњености услова за
обављање спортских дјелатности и активности (у даљем
тексту: Комисија).
(2) Чланови Комисије именују се из реда запослених у
Министарству породице, омладине и спорта.
(3) Задатак Комисије је да у року од 15 дана од дана подношења захтјева утврди испуњеност услова за обављање
спортских дјелатности и активности из приложене документације или, уколико је то потребно, и увидом на лицу
мјеста у сједишту спортске организације, у року од 21 дана.
(4) У роковима наведеним у ставу 3. овог члана Комисија доставља министру записник са подацима о испуњености свих услова за обављање спортских дјелатности и
активности спортске организације прописаних овим правилником.
(5) На основу записника из става 3. овог члана министар рјешењем утврђује испуњеност услова за обављање
спортских дјелатности и активности у складу са Законом.
Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 20.01/012-690/21
15. априла 2021. године
Бања Лука

Министар,
Соња Давидовић, с.р.

ПРИЛОГ 1.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОРОДИЦE, ОМЛАДИНE И СПОРТA
ПОСЕБНИ УСЛОВИ
ПРЕМА СПОРТУ У КОЈЕМ СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОБАВЉА СПОРТСКУ ДЈЕЛАТНОСТ И АКТИВНОСТ
1) Атлетика
1. Трчање и ходање (стаза за трчање најмање дужине 400 m,
ширине 7,32 m са обиљеженим спољним и унутрашњим ивицама
и обиљеженим стартом и циљем), или
2. Скокови
- скок увис (простор са залетиштем од најмање 15 m и мекано
доскочиште димензије 5 m ∙ 3 m ∙ 1 m),
- скок мотком (залетиште површина димензија 40 m ∙ 1,25 m и
мекано доскочиште димензије 5 m ∙ 3 m ∙ 1 m),
- скок удаљ, троскок (залетиште површина димензија 40 m ∙
1,26 m и доскочиште јама испуњена финим пијеском димензија 8
m ∙ 3 m), или
3. Бацања
- бацање кугле (бацалиште површина димензија 15 m ∙ 35 m и
круг за бацање унутрашњег пречника 2,135 m, оивичен металним
прстеном дебљине 6 mm, 14 mm изнад површине круга), или
- бацање кладива (бацалиште травната површина димензија 50
m ∙ 100 m и круг за бацање унутрашњег пречника 2,135 m оивичен металним прстеном дебљине 6 mm, са горњом ивицом 14 mm
изнад површине круга), или
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- бацање диска (бацалиште травната површина димензија 50
m ∙ 100 m и круг за бацање унутрашњег пречника 2,5 m оивичен
металним обручем дебљине 6 mm, са горњом ивицом 14 mm, изнад
површине круга), или
- бацање копља (бацалиште травната површина димензија 50
m ∙ 100 m, – залетиште дужине 30 m и ширине 4 m и кружни лук у
нивоу залетишта пречника 8 m) или
4. Вишебој (услови за атлетске дисциплине које вишебој обухвата).
2) Аутомобилизам, мотоциклизам и картинг
1. Најмање један спортски аутомобил, односно спортски мотор, односно картинг, покривени простор од најмање 20 m² за
смјештај опреме и најмање један комплет опреме прописане од
међународне федерације.
3) Бадминтон
1. Терен минималних димензија 5 m ∙ 13 m, најмање једна бадминтон мрежа, два бадминтон рекета и најмање двије бадминтон
лоптице.
4) Бициклизам
1. Најмање један тркаћи бицикл, покривен простор за бицикле,
приручни сервис за одржавање и поправку опреме.
5) Бовлинг
1. Аутоматска куглана са најмање једном стазом дужине 19,16
m и ширине 1,04 m.
6) Боди-билдинг и фитнес
1. Двије одвојене свлачионице (мушка и женска) са гардеробним простором,
2. Прекривени простор који мора имати најмање 30 m² корисног простора за вјежбање, у којем висина простора не може бити
мања од 2,60 m, a који задовољава стандард од најмање 4 m² простора по вјежбачу,
3. Обезбијеђен простор (прљави ходник) за улазак у свлачионицу и посебан (чисти ходник) за улазак из свлачионице у простор
за вјежбање,
4. Справе за вјежбање које испуњавају услове безбједности
приликом вјежбања: једна олимпијска гарнитура тегова од 200
kg, један или више комбинованих или самосталних тренажера за
развој снаге, једна коса клупа са столицама, jедна машина за равно вучење тегова, један сталак за тегове са могућношћу одлагања
шипке са теговима на различитим висинама, шест једноручних
тегова, најмање једна гарнитура тегова од 100 kg, најмање једна
справа за аеробно вјежбање (бицикл, покретна трака, пењалица,
симулација веслања или слично),
5. Санитетско-хигијенске услове:
- умиваонике са уређајем за прање руку,
- просторију за спортску опрему (справе и реквизите) одговарајуће величине,
- купатило са тушем, одвојено за жене и мушкарце,
- тоалет са по једним мјестом, односно са претпростором и WC
кабином.
7) Бокс, тајландски бокс и кик-бокс
1. Ринг омеђен са свих страна са три реда конопаца један изнад
другог – први на висини од 40 cm од пода, други на 80 cm и трећи
на висини од 130 cm, конопци на средини сваке стране повезани
газом ширине 4 cm, конопци на странама ринга дуги најмање 490
cm, у угловима причвршћени за стубове удаљене најмање 30 cm,
под ринга мора бити од чврстих дасака најмање прекривених филцом и цирадом, двије столице на угловима ринга на дијагонали за
одмор спортиста, двије посуде за воду на угловима ринга, најмање
два пара рукавица од 10 унци тежине 310 g и двије заштитне кациге.
8) Ваздухопловство/авио-моделарство
1. Покривени простор од најмање 20 m² за смјештај опреме и
најмање један комплет опреме прописане од међународне федерације, односно намјенске просторије за авио-моделарство.
9) Боћање
1. Терен димензија 27,5 m ∙ од 2,5 m до 4 m, подлога: земља
посута пијеском.
10) Ватерполо
1. Базен минималних димензија за спортску активност 20 m ∙
12 m, најмање дубине 1,8 m и висине најмање 7 m,
2. Двије конструкције плутајућих голова са мрежом димензија
3 m ∙ 0,90 m,
3. Најмање двије ватерполо лопте од непромочивог материјала
и најмање једна гарнитура капица.
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11) Голф
1. Терен за голф са 18 дијелова (поља или рупа) – голф игралиште, вјежбалиште, клупска кућа, сервисна зграда, ујезерене површине, уређена околина,
2. Природна околина – просјечни терен за голф обухвата 100
хектара, од чега уобичајено голф игралиште заузима 20 хектара, с
тим да је терен уобичајено између 5000 m и 7000 m,
3. Подлога трава са пјесковитим и воденим површинама.
12) Дизање тегова
1. Покривен и простор за вјежбање корисне површине минимално 100 m² и подијум (платформа) за дизање димензија 4 m ∙ 4 m.
13) Кајак и кану, веслање, рафтинг, једрење
1. Најмање један чамац са припадајућом опремом,
2. Обезбиједити водену површину без препрека димензија
прописаних међународним правилима,
3. Обезбиједити покривени простор за смјештај најмање три
чамаца (хангар),
4. Обезбиједити понтонски простор за безбједно покривање
најмање два пловна објекта истовремено.
14) Карате, аикидо, нанбудо, кунг-фу, вушу, кендо, друге
борилачке вјештине
1. Покривени простор димензија довољних за постављање татамија минималних димензија 8 g, 8 m, дебљине најмање од 1 cm
до 2 cm (карате, аикидо, нанбудо), подлога за карате може бити
татами, паркет или пресована гума.
15) Карлинг
1. Терен дужине 45,72 (изузетно 44,501) m и ширине 5 (изузетно 4,42) m,
2. Најмање један комплет спортске опреме прописане од међународне федерације.
16) Коњички спорт
1. Обезбијеђен шталски простор за смјештај најмање једног
коња,
2. Дресурно јахање – ограђен травнати или пјешчани простор
минималних димензија 20 m ∙ 40 m, или
3. Препонско јахање – ограђен травнати или пјешчани простор минималних димензија 30 m ∙ 70 m, најмање три препонске
препреке, или
4. Даљинско јахање (еndurance) – минимално 20 km означене
стазе, или
5. Стаза за галопере најмање дужине 900 m, или
6. Стаза за касачке трке најмање дужине 800 m, или
7. Поло – ограђен травнати простор минималних димензија
100 m ∙ 70 m, или
8. Ограђен простор намијењен за дисциплине крос-кантри
(cross-country), волтажирање, вестерн јахање, вожња запрегама.
17) Кошарка
1. Покривени простор минималних димензија за спортску активност 26 m ∙ 14 m са таваницом најмање висине 5 m,
2. Најмање двије конструкције кошева, пет кошаркашких лопти обима 78 cm и тежине 650 g.
18) Куглање
1. Једностазна аутоматска покривена куглана дужине 27,85 m
и ширине 1,7 m,
2. Најмање једна гарнитура чуњева, тежине 1,720 g, висина
400 mm, са средњим чуњем тежине 1,750 g и висине 430 mm,
3. Двије гарнитуре кугли пречника 160 mm, тежине 2,818 g,
4. Даска положница дужине 5,5 m,
5. Челична пантљика дужине 30 m, либела, шаблони за мјерење чуњева и кугли, џепна вага и врећица за мјерење чуњева и
кугли.
19) Мачевање
1. Најмање један “флорет” са куглицом на врху и мачем дужине 110 cm, сјечивом од 90 cm, укупне тежине 1200 g, или
2. Сабља дужине 105 cm са рукохватом, сјечивом од 85 cm и
максималне тежине 500 g,
3. Једна гарнитура одјеће и обуће са рукавицама.
20) Мини-голф
1. Терен за мини-голф са 18 стаза, које су 12 m дуге и 1,25 m
широке, са изузетком стазе за дуже ударце која је 25 m дуга (на
теренима на којима се организују такмичења према WMF правилима, подлога: бетон, етернит, филц).
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21) Одбојка / одбојка на пијеску
1. Покривени простор за спортску активност минималних димензија 18 m ∙ 9 m и висином најмање 7 m (одбојка), или
2. Отворени простор са јамом за пијесак димензија 16 m ∙ 8 m
(одбојка на пијеску),
3. Најмање једна одбојкашка мрежа димензија 1 m ∙ 9,5 m
(одбојка) или 1 m ∙ 8,5 m (одбојка на пијеску) са сталцима, антеном
и затезачима, пет одбојкашких лопти обима од 65 cm до 67 cm и
тежине од 250 g до 280 g.
22) Планинарство / спортско пењање
1. Покривени простор површине најмање 20 m² за смјештај
опреме и најмање пет комплета основне планинарске опреме. Један комплет основне планинарске опреме садржи планинарски
појас, два карабинера, два прусика дужине најмање 5 m, дебљине
најмање 4 mm и једну осмицу.
2. Најмање један комплет колективне опреме који садржи једно динамичко уже дужине најмање 40 m и дебљине 8 mm.
23) Пливање, синхроно пливање
1. Базен минималних димензија за спортску активност 25 m ∙
12 m, најмање дубине 135 cm од стартних блокова на удаљености
до 6 m од старта, а у осталом дијелу базена дубина је 100 cm, за
синхроно пливање најмања дубина 1,80 m.
24) Подводне активности / роњење
1. Покривени простор површине најмање 16 m² за смјештај
опреме,
2. Најмање два комплета спортско-рекреативне опреме прописане од међународне федерације,
3. Компресор за ваздух радног притиска од 200 bara и капацитетом од минимално 100 l/min,
4. Комплет за пружање прве помоћи.
25) Рагби
1. Игралиште минималних димензија 100 m ∙ 70 m, рашље висине 5,6 m, са пречком на висини од 3 m, што даје рашљама изглед
слова Х,
2. Заштитна опрема одређена IRB правилима.
26) Рукомет
1. Покривени простор за спортску активност минималних димензија 33 m ∙ 16 m и висине најмање 5 m,
2. Најмање двије конструкције рукометних голова са мрежом
димензија 3 m ∙ 2 m,
3. Пет рукометних лопти за жене или за мушкарце.
27) Рвање и самбо
1. Покривени простор димензија 16 m ∙ 16 m,
2. Борилиште кружног облика пречника 12 m, са подлогом у
складу са спортским правилима.
28) Смучање
1. Покривени простор за смјештај опреме минималне површине 15 m²,
2. Најмање један комплет опреме предвиђене за једну од дисциплина у складу са правилима међународне федерације.
29) Скокови у воду
1. Базен за спортску активност минималних димензија 21 m ∙
18 m, дубине 5 m,
2. Еластична даска подигнута на висини 1 m или 3 m изнад
нивоа воде, или
3. Фиксне платформе дужине 6 m и ширине 2 m, постављене
на висинама од 5 m, 7,5 m или 10 m изнад површине воде.
30) Спортска гимнастика, ритмичка гимнастика, спортска
акробатика, спортски аеробик
1. Спортска сала димензија 12 m ∙ 12 m и висине плафона најмање 5 m.
31) Спортски плес и спортски аеробик
1. Покривени простор за спортску активност минималне површине 20 m²,
2. Музички стуб са одговарајућим звучницима, рипстол или
штап за балет.
32) Спортски риболов
1. Покривени простор минималне површине 20 m² за смјештај
опреме,
2. Најмање један комплет опреме прописане од међународне
федерације.
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33) Стрељаштво и стреличарство
1. Стрелиште за гађање на 10 m, 50 m и 100 m – минимално пет
стрељачких мјеста, односно стрелиште за гађање на 25 m,
2. Минимално два уређаја са по пет мета.
34) Стони тенис
1. Покривени простор за спортску активност минималне површине 20 m²,
2. Најмање један стонотениски сто и један пар рекета у складу
са спортским правилима, 10 лоптица од целулоида пречника 37,2
cm и тежине 2,40 g.
35) Теквондо
1. Покривени простор минималних димензија за спортску активност 12 m ∙ 12 m са обиљеженим борилиштем димензија 8 m ∙
8 m,
2. За спортске организације које се такмиче према правилима
Свјетског теквондоа (WT – World Taekwondo) морају имати најмање два оклопа за груди, двије заштитне кациге за главу, два пара
рукавица, по два пара штитника за подлактице, поткољенице, зглобове и гениталије,
3. За спортске организације које се такмиче према правилима
Међународне теквондо федерације (ITF – International Taekwondo
Federation) морају имати најмање двије заштитне кациге за главу,
два пара рукавица, по два пара штитника за подлактице, поткољенице, зглобове и гениталије.
36) Тенис
1. Ограђени простор минималних димензија за спортску активност 24 m ∙ 11 m, мрежа разапета на два стуба висине 106,68 cm,
а на средини висока 91,44 cm,
2. Најмање два тениска рекета и 10 лоптица од целулоида
пречника 37,2 cm, тежине 2,40 g.
37) Фитнес и аеробик
1. Покривени простор за вјежбање корисне површине најмање
30 m².
38) Флорбол и хокеј на трави
1. Терен правоугаоног облика, димензија најмање 36 m ∙ 18 m,
два гола димензија 160 cm ∙ 115 cm,
2. Најмање четири палице дужине од 80 cm до 110 cm, најмање
четири лоптице одобрене од међународне федерације.
39) Фудбал/футсал
1. Фудбал: Ограђена травната површина за спортску активност минималних димензија 50 m ∙ 90 m. Најмање двије конструкције фудбалских голова димензија 7,32 m ∙ 2,44 m са мрежама, пет
фудбалских лопти.
2. Футсал: Ограђена површина за спортску активност минималних димензија 25 m ∙ 15 m. Најмање двије конструкције голова
са мрежом минималних димензија 3 m ∙ 2 m или димензија прописаних правилима међународне фудбалске федерације, пет фудбалских лопти.
40) Џудо и џију-џица
1. Покривени простор димензија довољних за постављање татамија минималних димензија 8 m ∙ 8 m, дебљине најмање од 4 cm
до 5 cm,
2. Два кимона и два појаса.
41) Шах и мисаоне игре
1. Покривени простор за смјештај најмање три стола са столицама,
2. Најмање три гарнитуре столова са по двије столице,
3. Најмање три комплета одговарајућих фигура са таблама.
ПРИЛОГ 2.
Образац 1.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОРОДИЦE, ОМЛАДИНE И СПОРТA
ЗАХТЈЕВ
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ
СПОРТСКИХ ДЈЕЛАТНОСТИ И АКТИВНОСТИ
Подноси:
Назив спортске организације – спортског удружења или
1. спортског привредног друштва (сједиште, адреса, број телефона, контакт лице)
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Циљеви оснивања спортске организације или спортског
2. привредног друштва

Врста спортског објекта (спортска дворана, школски спорт3. ски објекат, намјенски објекат за одређени спорт и друго),
димензије и услови

Подаци о ангажованим спортским стручњацима или
4. стручњацима у спорту (име и презиме, звање, датум рођења,
назив и број дипломе или лиценце, селекција са којом раде)

5. Подаци о посједовању спортске опреме (врста и количина)

6. Унутрашња организација (органи управљања)

учлањених или уговором ангажованих спортиста у
7. Број
спортској организацији (број по старосним категоријама)

о безбједносним условима у спортском привредном
8. Подаци
друштву

9. Привредна дјелатност којом се спортска организација бави

Прилог:
1. Статут,
2. Доказ о власништву, коришћењу или закупу спортског
објекта (извод из земљишне књиге или уговор) из којег су видљиве
димензије објекта,
3. Уговор о ангажовању спортског стручњака или стручњака у
спорту и овјерена копија дипломе и/или другог документа спортског стручњака или стручњака у спорту у складу са законом,
4. Потврда о посједовању одговарајуће спортске опреме и/или
реквизита,
5. Потврда о броју учлањених или уговором ангажованих
спортиста,
6. Потврда о постојању безбједносних услова у спортском
привредном друштву.
Датум:
Број:
М. П.
____________________________________
(име, презиме и потпис овлашћеног лица)
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Hа основу члана 65. став 4. Закона о поштанским услугама Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 30/10) и члана 76. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18),
министар саобраћаја и веза д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
ОПЕРАТЕРА ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови за обављање
дјелатности оператера поштанског саобраћаја и дјелатности поштанског оператера, као и услови за регистрацију дјелатности поштанских и курирских услуга у складу
са Законом о поштанским услугама Републике Српске (у
даљем тексту: Закон).

