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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 СПОРТУ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ

Проглашавам Закон о спорту Републике Српске, који
је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Једанаестој редовној сједници, одржаној 22. јула 2020. године,
а Вијеће народа 30. јула 2020. године констатовало да се
Закон о спорту Републике Српске не односи на витални национални интерес ни једног од конститутивних народа у
Републици Српској.
Број: 01-020-2227/20
31. јула 2020. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

ЗАКОН
О СПОРТУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет Закона
Члан 1.
Овим законом уређују се систем организације спорта
и друга питања од значаја за спорт у Републици Српској.
Општи интерес
Члан 2.
(1) Спорт је дјелатност од општег интереса за Републику Српску (у даљем тексту: Република).
(2) Општи интерес спорта за Републику утврђен је због
његовог непосредног и посредног утицаја на здравље и
здравствени систем, привредно-економски развој, културни и социјални амбијент и укупан развој друштва на темељима општеприхваћених цивилизацијских достигнућа
на добробит свих грађана.
Спортска дјелатност и активност
Члан 3.
(1) Спортску дјелатност представља сваки облик физичке и менталне активности који доприноси унапређењу
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и побољшању психофизичког развоја учесника у спорту
и постизању што бољих резултата на спортским такмичењима.
(2) Мишљење да ли нека дјелатност и активност спада у спортску у одређеној грани спорта даје Министарство
породице, омладине и спорта (у даљем тексту: Министарство), у складу са овим законом, уважавајући правила
међународних спортских асоцијација.
Основна начела
Члан 4.
Основна начела на којима се заснива овај закон су:
1) доступност спорта,
2) слобода избора,
3) једнака права и обавезе,
4) посебна заштита дјеце у спорту,
5) достојанство и лични интегритет,
6) подстицање спортског и општег развоја Републике и
јединица локалне самоуправе,
7) аутономност спортских организација,
8) афирмација духа олимпизма,
9) супротстављање употреби недозвољених стимулативних средстава,
10) спречавање свих облика насиља,
11) поштовање међународних спортских правила,
12) стручност у раду,
13) остваривање права,
14) међународна заступљеност.
Доступност спорта
Члан 5.
Бављење спортом је доступно свим грађанима и под
једнаким условима без обзира на узраст, расу, националност, ниво физичких способности, степен евентуалне инвалидности, пол, род и било које друго лично својство, политичку и сваку другу припадност или опредјељење.
Слобода избора
Члан 6.
Наступ и рад у репрезентативним селекцијама је добровољан и загарантована је слобода избора репрезентације у
складу са Законом о ратификацији Споразума о успостављању специјалних паралелних односа између Републике
Српске и Републике Србије (“Службени гласник Републике Српске”, број 60/07), овим законом, законом којим се
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уређује област држављанства и правилима међународних
спортских асоцијација.
Једнака права и обавезе
Члан 7.
Сва лица у обављању спортске активности и дјелатности имају једнака права и обавезе, у складу са овим законом.
Посебна заштита дјеце у спорту
Члан 8.
Сви учесници спортског система Републике обавезни
су са посебном пажњом супротстављати се и пријавити
све врсте злоупотреба, злостављања, дискриминације и насиља над дјецом у спорту.
Достојанство и лични интегритет
Члан 9.
У бављењу спортом сви грађани имају право на заштиту достојанства и личног интегритета.
Подстицање спортског и општег развоја Републике и
јединица локалне самоуправе
Члан 10.
Спорт је дјелатност од општег интереса за чије се остварење старају Република и јединица локалне самоуправе.
Аутономност
Члан 11.
Спортске организације и други облици спортског организовања у Републици самостални су у уређивању својих
унутрашњих односа и самостално доносе спортска правила, у складу са овим законом и међународним спортским
правилима.
Афирмација духа олимпизма
Члан 12.
(1) Спортски систем Републике темељи се на цивилизацијским достигнућима и начелима олимпизма, а сви учесници у спорту обавезни су да својим примјером промовишу олимпизам.
(2) Спортска организација у обављању спортских активности и дјелатности, нарочито се ангажује на афирмацији духа олимпизма, подстицању фер-плеја, унапређењу
васпитно-образовног и стручног рада у спорту, подстицању
и афирмацији добровољног рада у спорту, борби против
лажирања резултата, сузбијању насиља и недоличног понашања и допинга у спорту, у складу са законом и међународним спортским правилима.
Супротстављање употреби недозвољених
стимулативних средстава
Члан 13.
У спортском систему Републике сви учесници су обавезни да се супротстављају употреби недозвољених стимулативних средстава, а поступак контроле спортиста врши се
у складу са надлежношћу Републике и може се привремено
препустити другом релевантном тијелу.
Спречавање свих облика насиља
Члан 14.
С циљем обезбјеђења и заштите живота, личног интегритета и достојанства спортиста, гледалаца и других
учесника спортских манифестација, те с циљем заштите
њихове имовине и имовине других лица, Република уређује
и обезбјеђује, а надлежни спортски савези спроводе мјере и
активности на спречавању свих облика насиља.
Поштовање међународних спортских правила
Члан 15.
Републички спортски савези и сви њихови чланови у
одређеној грани спорта обавезни су у обављању својих
спортских активности и дјелатности придржавати се међународних спортских правила утврђених за одређену грану
спорта.
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Стручност у раду
Члан 16.
Спортски систем Републике заснива се на начелу стручности у раду којом се обезбјеђује ефикасан спортски резултат уз максималну заштиту спортиста и посебно прилагођен приступ дјеци и малољетним спортистима.
Остваривање права
Члан 17.
Спортска организација и спортиста остварују своја
спортска права и обавезе преко републичког спортског савеза, а у складу са својим статутом, одредбама овог закона
и међународним спортским правилима.
Међународна заступљеност
Члан 18.
Републички спортски савези остварују своја права и
обавезе у међународним спортским савезима самостално
или преко спортских савеза на нивоу Босне и Херцеговине
и Олимпијског комитета Босне и Херцеговине, а у складу
са Заједничком изјавом из Лозане о организовању спорта у
Босни и Херцеговини.
Област односа који се уређују Законом
Члан 19.
Права и обавезе утврђене овим законом примјењују се
на све организације у области спорта које имају своје сједиште на територији Републике и на свако обављање дјелатности и активности на територији Републике.
Сходна примјена закона
Члан 20.
На питања која нису уређена овом законом сходно се
примјењују прописи којима је уређена област облигационих односа, област рада, привредних друштава, јавних предузећа, удружења и фондација и посебног регистра лица
правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.
Изрази и појмови који се користе у овом закону
Члан 21.
Поједини појмови који се користе у овом закону имају
сљедеће значење:
1) спортска активност је сваки облик физичке активности која обухвата физичко вјежбање, спортски тренинг,
остваривање резултата на такмичењу, спортско-рекреативна активност, спортска манифестација или стручно
усавршавање и оспособљавање грађана, која се обавља самостално или у спортској и другој организацији у области
спорта,
2) спорт за све је област спорта која промовише бављење спортском активношћу ради одмора и рекреације,
унапређења здравља или унапређења сопствених резултата
дјеце, омладине и одраслих,
3) врхунски спорт је област спорта која обухвата спортску активност и дјелатност која остварује врхунски спортски резултат и квалитет, у складу са републичком категоризацијом и међународним стандардима,
4) спортска организација је организација основана
ради обављања спортских активности и са њима повезаних
спортских дјелатности, а у свом саставу има спортисте,
5) спортиста је лице које се бави спортским активностима,
6) спортиста-аматер је спортиста који се не бави спортским активностима у виду занимања и коме основни циљ
бављења спортским активностима није зарада,
7) професионални спортиста је спортиста који се бави
спортском активношћу као јединим или основним занимањем,
8) спортиста такмичар је спортиста који учествује на
спортском такмичењу као члан спортске организације или
самостално, у складу са спортским правилима,
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9) врхунски спортиста је спортиста који је, на основу
остварених врхунских спортских резултата на спортским
такмичењима, рангиран у складу са републичком категоризацијом спортиста и међународним стандардима у категорији врхунских спортиста,
10) категорисани спортиста је спортиста који је на
основу остварених спортских резултата рангиран у складу
са републичком категоризацијом спортиста,
11) спортски стручњак је лице које има завршен први
циклус студија или еквивалент у области спорта и физичког васпитања и оспособљено је за обављање стручних послова у одређеној грани спорта и за то посједује лиценцу
републичког спортског савеза или лице које је оспособљено за обављање одређених стручних послова у одређеној
грани спорта и има одговарајућу лиценцу републичког
спортског савеза,
12) стручњак у спорту је лице других занимања и оспособљено је за обављање одређених стручних послова у спорту и
доприноси остваривању спортских активности и дјелатности,
13) лиценца је дозвола за рад у одређеној спортској грани
или грани спорта, коју издаје републички спортски савез,
14) републички спортски савез је спортски савез који
дјелује на територији Републике у који су непосредно или
посредно учлањена правна лица обухваћена спортским
правилима тог савеза,
15) спортски савез на нивоу Босне и Херцеговине
(у даљем тексту: БиХ) је спортски савез који се оснива у
складу са законом којим се уређује област спорта у БиХ, на
основу одлука ентитетских спортских савеза о добровољном удруживању,
16) спортска манифестација је одређени, плански припремљен и спроведен, временски ограничен, спортски догађај, за који постоји јавни интерес и на којем учествује
више спортиста,
17) међународна спортска манифестација је званична,
пријатељска или ревијална спортска манифестација, свјетског,
европског и регионалног значаја, коју организује и у њима
учествују спортске организације и спортисти из Републике,
18) спортско такмичење се одвија према унапријед
утврђеним и познатим спортским правилима, која могу
бити општеважећа за конкретну спортску грану или само
конкретну спортску манифестацију у којој сваки учесник
тежи постизању што бољег спортског резултата,
19) спортско правило је општи акт надлежног републичког спортског савеза, којим се уређује обављање спортских
активности и дјелатности и остваривање утврђених спортских циљева,
20) школски спорт је спортска активност и дјелатност
која се одвија у оквиру васпитно-образовног процеса Републике,
21) универзитетски спорт је спортска активност и дјелатност која се одвија у оквиру високошколског система
Републике,
22) рекреативни спорт је спортска активност и дјелатност која се одвија с циљем задовољења потреба за очувањем, одржавањем и унапређењем психофизичких способности и здравља и обогаћивања слободног времена, а
може имати и такмичарски карактер,
23) спортска грана је категорија спортске активности са
јасно дефинисаним правилима и системом такмичења,
24) грана спорта је поткатегорија спортске гране са
мањим или већим одступањима од правила и система
такмичења,
25) дијете је, у складу са овим законом, свако лице које
није навршило 18 година живота.
Граматички изрази употријебљени у овом закону
Члан 22.
Граматички изрази употријебљени у овом закону за
означавање мушког и женског рода, подразумијевају оба
рода.
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ГЛАВА II
СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СПОРТА
Учесници у систему спорта
Члан 23.
(1) Учесници у систему спорта су физичка и правна
лица.
(2) Физичка лица у систему спорта су: спортисти,
спортски стручњаци, стручњаци у спорту и лица која учествују у организацији или вођењу спортског такмичења.
(3) Правна лица у систему спорта су удружења грађана
и привредна друштва.
Спортиста
Члан 24.
(1) Спортиста је лице које се бави спортом, припрема за
спортска такмичења и учествује у њима.
(2) Спортиста може да се бави спортским активностима
самостално или у оквиру организације у области спорта.
(3) Спортиста може да се бави спортским активностима
аматерски или професионално.
Акти којим се уређују права и обавезе спортиста
Члан 25.
(1) Права и обавезе спортисте-аматера уређују се овим
законом, спортским правилима надлежног републичког
спортског савеза и општим актима спортске организације.
(2) Права и обавезе спортисте-аматера којем се обезбјеђују новчана средства или друга материјална давања за бављење спортом и учествује у такмичењима уређују се овим
законом, спортским правилима надлежног републичког
спортског савеза, општим актима спортске организације и
уговором између спортисте такмичара-аматера и спортске
организације.
(3) Права и обавезе професионалног спортисте уређују
се овим законом, спортским правилима надлежног републичког спортског савеза, колективним уговором, правилником о раду и уговором о раду или спортском ангажману
између спортисте и спортске организације.
(4) Уговор о спортском ангажману са спортистом који
није пунољетан може да се закључи само уз сагласност родитеља, усвојитеља или старатеља, у писаној форми.
(5) Спортски савези утврђују садржај и начин давања
писмене сагласности из става 4. овог члана.
Спортиста без уговора
Члан 26.
(1) Спортиста који нема закључен уговор са спортском
организацијом или је рок његовог важења истекао, не може
бити ускраћено право закључења уговора о раду или спортском ангажману са другом спортском организацијом, односно прелазак у другу спортску организацију и наступање
на спортским такмичењима.
(2) На спортске активности спортисте није дозвољено
да утиче спор између спортске организације из које спортиста одлази и спортске организације у коју прелази о износу
и плаћању уговорене накнаде за трансфер.
(3) Спор из става 2. овог члана води се пред надлежном
спортском арбитражом републичког спортског савеза по
начелу ефикасности због заштите права спортисте на правовремени ангажман.
Уговор између спортисте и спортске организације
Члан 27.
(1) Уговор између спортисте и спортске организације
закључује се у писаној форми и региструје се у складу са
правилима надлежног републичког спортског савеза.
(2) Начин и неопходне елементе регистрације уговора из става 1. овог члана утврђује надлежни републички
спортски савез.
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(3) Све статусне уговорне промјене које се односе на
раскид, рок важења, дисциплинске мјере којима се суспендује право наступа и уступања спортисте другој спортској
организацији, евидентирају се код надлежног републичког
спортског савеза.
(4) Спортска организација дужна је о промјенама из
става 3. овог члана обавијестити републички спортски савез у року од три дана од дана настале промјене или наредног дана ако је промјена настала у периоду прелазног
и регистрационог рока утврђеног календаром републичког
спортског савеза.
(5) Спор по уговору између спортисте и спортске организације због неиспуњења уговорних обавеза рјешава се
одлуком спортске арбитраже, по питању статуса спортисте.
(6) Због неиспуњавања уговорних обавеза може се
покренути судски поступак пред надлежним судом.
Радни однос професионалног спортисте
Члан 28.
(1) Професионални спортиста заснива радни однос са
спортском организацијом закључивањем уговора о раду у
складу са законом којим се уређује област рада и уговором
о спортском ангажману, у складу са овим законом.
(2) Периодична давања из уговора о раду или спортском
ангажману представљају плату професионалног спортисте.
(3) Радно вријеме, одмори и одсуства професионалног
спортисте прилагођавају се режиму припрема, односно
такмичења.
(4) Професионални спортиста може бити привремено
упућен у другу спортску организацију ако да сагласност,
у писаној форми, и ако се о томе споразумију спортска организација са којом је у радном односу или је у спортском
ангажману и спортска организација у коју се упућује.
Једнократне накнаде
Члан 29.
(1) Професионални спортиста и спортска организација, приликом закључивања уговора о раду или уговора
о спортском ангажману, могу посебно уговорити давање
једнократних накнада спортисти, и то:
1) накнада на име закључивања уговора,
2) накнада за коришћење лика спортисте,
3) новчане и друге награде за посебан допринос оствареном резултату.
(2) Висина укупних једнократних накнада из става 1.
овог члана може износити највише једну половину укупног
износа уговора.
Уговор о осигурању спортисте
Члан 30.
(1) Спортска организација дужна је да закључи уговор
о осигурању свог спортисте и лица које обавља стручне послове у спорту од посљедица несрећног случаја за вријеме
обављања спортске активности.
(2) Осигурана сума на коју мора бити уговорено обавезно осигурање по једном спортисти из става 1. овог члана
не може бити нижа од 3.000 КМ за случај смрти спортисте
и 6.000 КМ за случај трајног губитка опште радне способности спортисте, или способности да се бави спортским
активностима.
(3) У случају да спортска организација није закључила
уговор из става 1. овог члана, дужна је да надокнади штету
коју претрпи спортиста који није осигуран и лице које није
осигурано, а које обавља стручне послове у спорту.
Уговор о спортском ангажману спортисте-аматера
Члан 31.
(1) Спортиста-аматер који се бави спортским активностима као члан спортског удружења, без накнаде и уговора,
има права утврђена спортским правилима и општим актом
спортске организације.
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(2) Спортиста-аматер може закључити уговор о спортском ангажману са спортском организацијом при чему тај
ангажман нема карактер радног односа.
(3) Уговором о спортском ангажману који нема карактер радног односа, спортиста-аматер и спортска организација утврђују се:
1) спортски развој,
2) услови за тренинг и такмичење,
3) здравствена заштита и здравствено осигурање у
складу са прописима којима је уређена област здравственог
осигурања,
4) редовно извршавање обавеза учешћа на тренингу, у
такмичењу, поштовање спортских правила и кодекса понашања.
(4) Уговор може да садржи и клаузулу која се односи на:
1) новчану накнаду за бављење спортским активностима,
2) новчану накнаду и друге накнаде за постигнуте
спортске резултате,
3) накнаду трошкова смјештаја и исхране за вријеме
спортских припрема и спортског такмичења.
(5) Уговором може бити утврђена и накнада за закључивање уговора.
Уговор о стипендирању спортисте до 24. године
Члан 32.
(1) Уговором о стипендирању спортисте до 24. године
закљученом са спортском организацијом ради спортског усавршавања, у складу са спортским правилима, утврђују се:
1) новчана стипендија,
2) накнада трошкова смјештаја и исхране за вријеме
спортских припрема и спортског такмичења.
(2) Новчана накнада по уговору о стипендирању спортисте до 24. године сматра се стипендијом и ослобођена је
пореских давања до износа од 75% просјечне плате након
опорезивања у Републици за претходни мјесец, у складу са
законом којим се уређује област пореза на доходак.
Здравствено осигурање спортисте-аматера
Члан 33.
(1) Спортиста-аматер може остварити права из здравственог осигурања, у складу са прописима којима се уређује обавезно здравствено осигурање.
(2) Обавезе по основу осигурања из става 1. овог члана
могу преузети спортске организације или друга правна лица,
у складу са прописима којима је уређена област доприноса.
Одговорност за штету
Члан 34.
(1) На одговорност за штету коју претрпи спортиста
приликом обављања спортских активности или је проузрокује другом лицу примјењују се општа правила о одговорности за штету, ако овим законом није другачије одређено.
(2) Право на накнаду штете из става 1. овог члана не
обухвата штету која је резултат уобичајених опасности и
ризика обављања одређене спортске активности.
Излагање недозвољеним активностима и средствима
Члан 35.
(1) Правном и физичком лицу забрањено је спортисту
изложити спортским активностима које могу да угрозе или
погоршају његово здравствено стање.
(2) Спортисти је забрањена употреба недозвољених
стимулативних средстава, у складу са међународним
спортским правилима.
(3) Физичком лицу у области спорта је забрањено навођење на употребу и давање недозвољених стимулативних
средстава спортисти.
(4) Спортиста је дужан да сарађује са надлежним органом који провјерава евентуалну употребу недозвољених
средстава.

7.8.2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

Сагласност за учешће у репрезентацији
Члан 36.
(1) Спортиста држављанин Републике и БиХ има право
да, на основу слободно изражене воље, наступа по позиву
у репрезентативним селекцијама Републике, Републике Србије и БиХ, у складу са Законом о ратификацији Споразума
о успостављању специјалних паралелних односа између
Републике Српске и Републике Србије, овим законом, законом којим се уређује област држављанства и правилима
међународних спортских асоцијација.
(2) Право из става 1. овог члана не искључује право
на промјену држављанства у складу са законом којим се
уређује област држављанства и спортског држављанства и
правилима међународних спортских асоцијација.
Спортски стручњаци и стручњаци у спорту
Члан 37.
(1) Стручни рад у спортским организацијама и другим
организацијама у области спорта могу обављати искључиво спортски стручњаци и стручњаци у спорту.
(2) Спортски стручњаци су лица која имају завршен
први циклус студија или еквивалент у области спорта и физичког васпитања и оспособљена су за обављање стручних
послова у одређеној грани спорта и за то посједују лиценцу
републичког спортског савеза или лица која су оспособљена за обављање одређених стручних послова у одређеној
грани спорта и имају одговарајућу лиценцу републичког
спортског савеза.
(3) Стручњаци у спорту су лица других занимања и
оспособљена су за обављање одређених стручних послова
у спорту и доприносе остваривању спортских активности
и дјелатности.
(4) Министар породице, омладине и спорта (у даљем
тексту: министар) доноси правилник којим се утврђује номенклатура спортских занимања и звања у области спорта.
Стручни рад у спорту
Члан 38.
Стручни рад у спорту у смислу овог закона обухвата:
1) планирање, програмирање и спровођење спортских
активности дјеце и омладине, тренинг и такмичење спортиста, спортског васпитања, рекреације грађана, обучавања и спортског усавршавања, кинезитерапијског вјежбања,
2) контролу психофизичких и функционалних способности учесника у спортским активностима,
3) истраживачко-развојни и научноистраживачки рад
у спорту, стручно-савјетодавни и стручно-информативни
рад,
4) планирање спортских програма и пројеката, документовање спортске стручне литературе, припремање и
уређивање секундарних информационих извора у спорту,
5) креирање, планирање и организовање пропагандних
кампања и акција, односа с јавношћу и контаката са средствима јавног информисања у спорту,
6) извјештавање са спортских такмичења и манифестација, писање информативних и аналитичких новинских
чланака у области спорта,
7) планирање и спровођење спортских такмичења и манифестација,
8) посредовање у спортским трансферима,
9) спортски менаџмент и организовање спортског пословања,
10) спортско суђење,
11) брига о безбједности, реду и сигурности на спортским манифестацијама и у спортским објектима,
12) спречавање допинга у спорту,
13) старање о здравственом стању спортиста,
14) друге активности у функцији спорта.
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Стручни рад са дјецом
Члан 39.
(1) Стручно-васпитни рад са дјецом до 14 година могу
обављати спортски стручњаци који имају завршен одговарајући први циклус студија или еквивалент у области физичког васпитања и спорта и оспособљени су за обављање
стручних послова у одређеној грани спорта, за шта посједују лиценцу републичког спортског савеза.
(2) Лица која су оспособљена за обављање одређених
стручних послова у одређеној грани спорта и имају одговарајућу лиценцу републичког спортског савеза, а немају
одговарајући ниво високог образовања из става 1. овог члана у области физичког васпитања и спорта могу обављати
стручно-васпитни рад са дјецом уколико успјешно заврше
програм обуке за рад са дјецом до 14 година у року од 18
мјесеци од дана доношења програма обуке.
(3) Републички спортски савези у сарадњи са високошколским установама из области спорта и физичког васпитања утврђују програм обуке из става 2. овог члана.
(4) 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.
(5) Спортска организација обавезна је да приликом
пријема у радни однос или ангажовања одређеног лица за
обављање послова у спорту који доводе до контакта са дјецом затражи податке из става 4. овог члана од надлежног
органа који ту евиденцију води.
Стручно оспособљавање и усавршавање и лиценца за
рад спортских стручњака и стручњака у спорту
Члан 40.
(1) Спортски стручњаци и стручњаци у спорту дужни
су да планирају и евидентирају стручни рад који обављају у
спортским организацијама у складу са њиховим правилима
којима се обавезно уређује садржина стручних планова и
евиденција реализације стручног рада.
(2) Спортске организације утврђују потребу стручног
оспособљавања и усавршавања спортских стручњака и
стручњака у спорту и обезбјеђују услове за остваривање
тих потреба у складу са спортским правилима надлежног
републичког спортског савеза.
(3) Под стручним усавршавањем и оспособљавањем,
у смислу овог закона, подразумијева се стицање знања и
вјештина спортских стручњака и стручњака у спорту, које
обухвата континуирану едукацију у спорту.
(4) Надлежни републички спортски савез издаје, обнавља и одузима лиценцу за рад спортским стручњацима и
стручњацима у спорту у складу са овим законом, правилима тог савеза и правилима надлежног међународног спортског савеза и води евиденцију издатих, обновљених и одузетих лиценци за рад.
(5) Надлежни републички спортски савез утврђује трошкове издавања и обнављања лиценце и дозволе за рад.
(6) Пословима стручног оспособљавања за обављање
одређених стручних послова у спорту могу се бавити високошколске установе из области спорта и физичког васпитања, у складу са прописима којим се уређује дјелатност
високог образовања и овим законом.
(7) Министар доноси правилник којим се прописује начин и поступак обављања стручног усавршавања и оспособљавања у оквиру континуиране едукације у спорту и начин издавања, обнављања и одузимања лиценце и дозволе
за рад.
Уговор о радном и стручном ангажовању спортског
стручњака и стручњака у спорту
Члан 41.
(1) Спортски стручњак и стручњак у спорту може засновати радни однос са спортском организацијом, закључивањем уговора о раду, у складу са овом законом и прописима којима се уређује област рада.
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(2) Спортска организација може закључити са спортским стручњаком и стручњаком у спорту и уговор о стручном ангажману који нема карактер радног односа.
(3) Спортски стручњак и стручњак у спорту приликом
закључења уговора о раду са спортском организацијом, или
уговора о стручном ангажману, могу посебно уговорити
накнаду која немају карактер плате као што је: накнада за
закључење уговора, накнада за коришћење лика спортског
стручњака или стручњака у спорту, новчане награде и друге
награде за постигнуте спортске резултате.
Лице које учествује у организацији или
вођењу такмичења
Члан 42.
(1) Лице које учествује у организацији и вођењу спортског такмичења или спортске манифестације, као што је
спортски судија, спортски делегат и комесар, мора испуњавати услове прописане правилима одговарајућег републичког спортског савеза и међународног спортског савеза.
(2) У организацији и вођењу спортског такмичења или
спортске манифестације не може учествовати лице које
на било који начин учествује у приређивању дјелатности
спортске кладионице.
(3) Власник, запослени или члан органа једне спортске
организације не може у исто вријеме бити и власник или
члан органа друге спортске организације која се такмичи у
истој спортској грани, у истом рангу такмичења, или бити
у њој запослен.
(4) Члан органа спортске организације не може бити,
поред лица из става 2. овог члана, ни лице које пословима
и активностима може непосредно да утиче на такмичења
у истом рангу такмичења, нити да буде власник спортских
кладионица.
Спортска организација
Члан 43.
Ради обављања спортских активности и спортских
дјелатности, спортска организација се може основати као
удружење или као привредно друштво.
Друге спортске организације
Члан 44.
(1) Ради обављања спортске активности и спортске дјелатности, могу се основати и друге спортске организације
које су основане као удружења или као привредна друштва
и врше обуку својих чланова.
(2) Уколико се обука чланова врши у оквиру једне
спортске гране, спортске организације су обавезне испунити све услове у складу са овим законом и правилима надлежног републичког спортског савеза.
(3) Уколико спортска организација врши обуку својих
чланова у више различитих спортских грана, обавезна је
испунити посебне услове који се односе на:
1) стручни кадар,
2) здравствену заштиту својих чланова,
3) објекте и простор,
4) спортску опрему,
5) посебну заштиту својих чланова.
(4) Министар доноси правилник којим се прописује поступак утврђивања услова из става 3. овог члана.
Услови за обављање спортске активности и
спортске дјелатности
Члан 45.
(1) Спортска организација може обављати спортске активности и спортске дјелатности ако, поред услова прописаних спортским правилима, има и:
1) учлањене или уговором ангажоване спортисте,
2) ангажоване спортске стручњаке у зависности од
врсте дјелатности,
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3) обезбијеђен одговарајући простор, односно спортске
објекте и спортску опрему и
4) одговарајућу унутрашњу организацију.
(2) Ријеч “клуб” може бити коришћена само у називу
спортске организације која учествује у такмичењима у
оквиру надлежног спортског савеза.
(3) Уколико спортска организација није учлањена у
републички спортски савез, услови из става 1. овог члана одређују се према спортским правилима републичког
спортског савеза.
(4) Министар доноси правилник о поступку утврђивања испуњености услова из става 1. овог члана.
Спортска организација као удружење
Члан 46.
(1) Спортска организација као удружење (у даљем тексту: спортско удружење), у смислу овог закона, јесте добровољно удружење организовано на основу оснивачког акта и
статута, засновано на слободи удруживања више физичких
или правних лица.
(2) На спонтана и привремена повезивања више лица
ради остваривања одређених спортских циљева, без изричито утврђене организације и чланства, сходно се примјењују прописи, односно правна правила о ортаклуку, ако
овим законом није другачије одређено.
Организациони дијелови спортског удружења
Члан 47.
(1) Спортско удружење може формирати један или
више организационих дијелова, секција, подружница и
сличан облик организовања.
(2) Организациони дио спортског удружења нема
својство правног лица.
(3) Организациони дио има мјесто обављања активности и дјелатности и заступника, а послове са трећим лицима обавља у име и за рачун спортског удружења.
Оснивачи спортског удружења
Члан 48.
Спортско удружење могу основати најмање три физичка, односно правна лица ако овим законом није другачије
одређено.
Оснивање спортског удружења
Члан 49.
(1) Спортско удружење се оснива на оснивачкој скупштини, усвајањем и потписивањем оснивачког акта и статута.
(2) Оснивачки акт спортског удружења сачињава се у
писаној форми и обавезно садржи:
1) лична имена, односно називе оснивача и њихове
адресе, односно сједишта,
2) основне циљеве спортског удружења,
3) назив и сједиште спортског удружења,
4) лично име и адресу лица овлашћеног за заступање и
представљање спортског удружења,
5) потписе оснивача и
6) датум усвајања.
Период на који се оснива спортско удружење
Члан 50.
(1) Спортско удружење оснива се на неодређено или
одређено вријеме.
(2) Ако у акту оснивања није другачије одређено, сматра се да је спортско удружење основано на неодређено
вријеме.
Општи акти спортског удружења
Члан 51.
(1) Општи акти спортског удружења су: статут, правилници и одлуке којима се на општи начин уређују одређена
питања.
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(2) Статут је основни општи акт спортског удружења
којим се прописује:
1) назив и сједиште спортског удружења,
2) циљеви и дјелатности спортског удружења,
3) органи, њихова овлашћења, начин избора и опозива,
трајање мандата и начин одлучивања,
4) облик и садржај печата,
5) поступак за измјене и допуне статута,
6) поступак за доношење и измјену и допуну других општих аката спортског удружења,
7) заступање и представљање спортског удружења,
8) остваривање јавности рада,
9) услови и начин учлањивања и престанка чланства,
утврђивање висине чланарине, права, обавезе и одговорност чланова, посебно дјеце,
10) начин стицања средстава за остваривање циљева и
располагање средствима и орган овлашћен за надзор над
коришћењем средстава,
11) начин одлучивања о статусним промјенама и
промјенама правног облика,
12) поступање са имовином спортског удружења у случају престанка рада удружења,
13) друга питања утврђена законом.
(3) Статут спортског удружења доступан је сваком члану спортског удружења.
(4) Општи акти спортског удружења морају бити усаглашени са спортским правилима.
(5) Други општи акти спортског удружења морају бити
усаглашени са статутом.
(6) Појединачни акти које доносе органи и овлашћена
лица у спортском удружењу морају бити у складу са општим актима спортског удружења.
(7) Висина мјесечне чланарине из става 2. тачка 9) овог
члана не може бити већа од једне десетине просјечне мјесечне плате након опорезивања на нивоу Републике утврђене од републичког органа надлежног за послове статистике
за претходну буџетску годину.
Чланство у спортском удружењу
Члан 52.
(1) Чланови спортског удружења су оснивачи и лица
која накнадно приступе спортском удружењу у складу са
статутом.
(2) Свако лице може под једнаким условима утврђеним
статутом да постане члан спортског удружења.
(3) Статутом спортског удружења могу се утврдити
критеријуми, услови и поступак стицања и губитка посебних права појединих чланова у управљању удружењем,
сразмјерно доприносу у раду удружења, за вријеме док тај
посебан допринос траје.
(4) Спортско удружење може имати различите категорије чланова, са различитим правима и обавезама, с тим да
чланови исте категорије морају имати иста права и обавезе,
у складу са статутом.
(5) Изјаву о приступању, односно учлањењу у спортско
удружење дијете даје уз сагласност родитеља, усвојитеља
или старатеља, у писаној форми.
(6) Спортски савез утврђује форму и начине давања
писмене сагласности из става 5. овог члана.
(7) Спортско удружење води књигу чланова, укључујући и податке о њиховом праву управљања удружењем.
Иступање из спортског удружења
Члан 53.
(1) Чланови спортског удружења имају право да у свако
доба иступе из удружења.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, спортским правилима надлежног републичког спортског савеза може се
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прописати да је иступање спортисте такмичара дозвољено
само по истеку одређеног отказног рока, с тим да отказни
рок у спортским гранама или гранама спорта у којима правила предвиђају прелазни рок може да траје до почетка првог наредног прелазног рока, а у осталим спортским гранама или гранама спорта највише шест мјесеци.
(3) Спортиста не може да иступи из спортског удружења у случају када се уговором обавезао да остаје члан до
одређеног рока, осим ако је споразумно, одлуком надлежног суда или спортске арбитраже одлучено другачије.
(4) Чланство у спортском удружењу не може се преносити, нити наслиједити.
Искључивање из спортског удружења и
дисциплински поступак
Члан 54.
(1) Члан спортског удружења може бити искључен из
спортског удружења из оправданих разлога и по поступку
утврђеним статутом.
(2) Општим актима спортског удружења мора бити
обезбијеђено право на жалбу на одлуку органа управљања
удружења којом је одлучивано о правима и обавезама чланова удружења, осим ако је за доношење одлуке надлежна
спортска арбитража у складу са овим законом.
(3) Члану спортске организације могу се изрећи дисциплинске мјере и санкције у складу са законом, спортским
правилима и општим актима спортске организације, с тим
да му не може бити изречена санкција за дисциплински
прекршај који, прије него што је учињен, није био општим
актом спортске организације, односно дисциплинским правилником утврђен као дисциплински прекршај и за који
није била прописана казна, ако законом није другачије прописано.
(4) Члан спортског удружења има у дисциплинском поступку право на:
1) вођење поступка без одуговлачења и са што мање
трошкова,
2) независност,
3) стручност и непристрасност органа који одлучује о
одговорности,
4) браниоца о личном трошку,
5) изјашњење и извођење доказа,
6) образложену одлуку, у писаној форми,
7) жалбу.
Управљање спортским удружењем
Члан 55.
Чланови управљају спортским удружењем непосредно
или преко својих изабраних представника у органима удружења, на начин утврђен статутом удружења.
Органи управљања спортским удружењем
Члан 56.
(1) Спортско удружење са више од 20 чланова у сениорској конкуренцији има органе управљања, изабране од
скупштине удружења, на начин одређен статутом.
(2) Органи управљања спортског удружења су управни
одбор и надзорни одбор који чине најмање три члана.
(3) Лице овлашћено за заступање и представљање
спортског удружења је члан органа управљања спортског
удружења.
(4) Одлуке органа управљања спортског удружења доносе
се већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, а може се прописати и квалификована већина за одређене
одлуке од посебног интереса за спортско удружење.
Скупштина спортског удружења
Члан 57.
(1) Скупштина је највиши орган спортског удружења и
чине је, ако статутом није другачије одређено, сви чланови
спортског удружења, са једнаким правом гласа.
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(2) Скупштина спортског удружења се сазива најмање
једном годишње.
(3) Мандат чланова скупштине траје до пет година.
(4) Скупштина спортског удружења одлучује о:
1) доношењу статута спортског удружења, његове
измјене и допуне и друге акте одређене статутом спортског
удружења,
2) усвајању финансијског извјештаја,
3) статусним промјенама и промјенама правног облика
спортског удружења,
4) престанку рада спортског удружења,
5) давању сагласности на правне радње предузете у име
спортског удружења прије његовог уписа у регистар регистарског суда,
6) бирању и разрјешавању дужности чланове органа
управљања и лица овлашћена за заступање и представљање,
7) утврђивању годишњег плана и програма рада са финансијским планом,
8) потврђивању годишњих финансијских извјештаја и
извјештаја о раду који сачињавају органи управљања или
овлашћено лице,
9) другим питањима утврђеним законом и статутом
спортског удружења.
(5) Спортско удружење мора достављати статусне
измјене надлежним органима у којим се воде судски и
спортски регистри.
(6) Одлука скупштине о промјени статута, статусним
промјенама и престанку рада спортског удружења доноси
се већином гласова од укупног броја чланова скупштине,
ако статутом није утврђено да је за доношење одлуке потребан већи број гласова.
Ванредна сједница скупштине спортског удружења
Члан 58.
(1) Сазивање ванредне сједнице скупштине спортског
удружења може тражити најмање једна половина чланова
скупштине.
(2) Захтјев за сазивање ванредне сједнице скупштине
доставља се предсједнику скупштине, у писаној форми, са
потписима чланова који чине најмање половину броја чланова скупштине.
(3) Уз захтјев за сазивање ванредне сједнице, доставља
се приједлог дневног реда.
(4) Ванредна сједница се сазива најкасније у року од 30
дана од дана подношења захтјева.
(5) Уколико предсједник скупштине не сазове ванредну
сједницу скупштине, то могу учинити подносиоци захтјева.
(6) О статусним промјенама усвојеним на ванредној
сједници подаци се достављају судском и спортском регистру, хитно и без одлагања, а најкасније у року од 15 дана
од дана усвојених промјена.
Заступање и представљање спортског удружења
Члан 59.
(1) Спортско удружење има лице овлашћено за заступање и представљање спортског удружења (у даљем тексту:
овлашћено лице), изабрано, односно именовано на начин
утврђен статутом.
(2) Овлашћено лице одговара за законитост рада спортског удружења, организује и води активности и пословање
спортског удружења, брине се о уредном вођењу прописаних евиденција и пословних књига, спроводи одлуке органа управљања спортског удружења.
Информисање о раду спортског удружења
Члан 60.
Овлашћено лице је дужно да информише скупштину
и органе управљања спортског удружења о активностима
и дјелатностима спортског удружења и његовом финансијском пословању, најмање једном годишње.
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Надзорни одбор спортског удружења
Члан 61.
(1) Спортско удружење које статутом има више од 20
чланова скупштине има надзорни одбор.
(2) Надзорни одбор из става 1. овог члана врши контролу финансијског пословања и годишњег завршног рачуна.
(3) Чланови надзорног одбора не могу бити чланови
скупштине и органа управљања.
(4) Спортско удружење може имати ревизора са надзорним овлашћењима утврђеним у складу са прописима о
рачуноводству и ревизији.
(5) Статутом се могу одредити и други органи спортског удружења.
Члан органа спортског удружења
Члан 62.
(1) Члан органа спортског удружења може бити само
члан спортског удружења.
(2) Лица која су правоснажно осуђена за кривична дјела против привреде, имовине и службене дужности, као
и лица правоснажно осуђена за кривична дјела сексуалне
злоупотребе и искоришћавања дјетета и радње насиља у
породици, или прекршаје у вези са спортом, не могу вршити функције овлашћеног лица или члана органа управљања
спортског удружења.
(3) Одлуке органа управљања спортског удружења обавезно се уносе у књигу одлука спортског удружења.
(4) Одлуку из става 3. овог члана обавезно потписује и
изабрано лице за учешће у органима управљања спортског
удружења.
Сукоб интереса
Члан 63.
(1) Овлашћено лице и члан органа управљања спортског удружења дужни су да поступају савјесно, пажљиво
и лојално према спортском удружењу и да поштују друге
дужности утврђене овим законом и општим актима спортског удружења.
(2) Лица из става 1. овог члана која имају лични интерес
не смију користити спортско удружење за лично богаћење,
односно личне потребе.
(3) Овлашћено лице спортског удружења не може бити
директно или индиректно ангажовано у другој конкурентској спортској организацији.
(4) Лични интерес у смислу става 2. овог члана постоји ако је члан органа управљања спортског удружења, односно овлашћено лице или члан његове породице:
1) уговорна страна у правном послу са спортским удружењем,
2) власник или на други начин у пословном односу са
лицем из правног посла или радње које закључује уговор са
спортским удружењем, или које има финансијске интересе
у том послу или радњи, по основу којих се разумно може
очекивати да утичу на поступање члана органа управљања,
односно овлашћеног лица, супротно интересу спортског
удружења,
3) под контролним утицајем стране из правног посла
или радње или лица које има финансијски интерес у правном послу или радњи, тако да се основано може очекивати
да то утиче на поступање члана органа управљања, односно
овлашћеног лица, супротно интересу спортског удружења.
(5) Правни посао између овлашћеног лица и спортског
удружења може да се закључи по одобрењу органа управљања спортског удружења или другог органа одређеног
статутом.
(6) Повреда сукоба интереса и забрана конкуренције из
ст. 2. и 3. овог члана даје спортском удружењу право на накнаду штете и право да се послови које лице изврши за свој
рачун признају као послови извршени за рачун спортског
удружења.
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(7) Статутом спортског удружења уређује се заступање
удружења у случају сукоба интереса између спортског
удружења и овлашћеног лица.

(8) Назив спортског удружења може садржавати и лично име одређеног лица само уз његову сагласност или сагласност насљедника.

Изузеци од права гласања
Члан 64.
Члан органа управљања спортског удружења, односно
овлашћено лице нема право гласа на сједници органа управљања спортског удружења када се одлучује о:
1) покретању спора или одустајању од спора против
њега,
2) одобравању послова између њега и спортског удружења у случају сукоба интереса, односно постојања личног
интереса при одлучивању,
3) његовој одговорности или разрјешењу.

Упис спортског удружења у регистар
Члан 67.
(1) Спортско удружење стиче својство правног лица
уписом судски регистар.
(2) Спортско удружење стиче право обављања спортских активности и дјелатности испуњавањем услова из
члана 45. овог закона и уписа у спортски регистар.
(3) Захтјев за упис у спортски регистар спортска организација подноси најкасније у року од 30 дана од дана правоснажности рјешења о упису у судски регистар.
(4) На основу захтјева из става 3. овог члана, министар
доноси рјешење о упису у спортски регистар.
(5) Након уписа у спортски регистар, спортска организација стиче право на обављање спортских активности и
дјелатности.
(6) Забрањен је рад организацији која се бави активностима из области спорта, а није уписана у спортски регистар.

Назив, сједиште и симболи спортског удружења
Члан 65.
(1) Спортско удружење има назив и сједиште, а може
имати и скраћени назив.
(2) Спортско удружење може имати свој знак, логотип и
друге симболе у складу са статутом.
(3) Назив спортског удружења мора бити на једном од
језика у службеној употреби у Републици Српској, а може
бити и на страном језику, односно може да садржи и поједине стране ријечи, ако оне чине име, односно назив оснивача и као такве су уобичајене.
(4) У истој јединици локалне самоуправе и под истим
именом не могу се регистровати у једној спортској грани
или грани спорта два спортска удружења, изузев ако се
ради о женској и мушкој категорији чланства.
(5) Сједиште спортског удружења мора бити на територији Републике, с тим да се као сједиште одређује оно
мјесто из којег се управља активностима и дјелатностима
удружења.
(6) У пословној кореспонденцији и јавном писменом
иступању спортско удружење уз свој назив наводи и своје
сједиште.
(7) Симболи визуелног идентитета спортског удружења
морају се јасно разликовати од симбола других спортских
организација и не смију доводити у заблуду идентитет и
циљеве спортског удружења.
(8) Симболи визуелног идентитета спортског удружења
не могу да садрже симболе стране државе или међународне
организације.
Употреба назива спортског удружења
Члан 66.
(1) Огранак спортског удружења у правном промету
иступа под називом спортског удружења и својим називом.
(2) Назив спортског удружења може се пренијети на
друго лице само у оквиру статусне промјене или промјене
правне форме спортског удружења, у складу са овим законом.
(3) Назив новооснованог спортског удружења мора се
јасно разликовати од назива других спортских удружења
која су уписана или уредно пријављена за упис у регистар
код надлежног органа за регистрацију.
(4) Назив спортског удружења не смије доводити у заблуду о томе о каквој се врсти правног лица ради и циљеве
спортског удружења.
(5) Из назива спортског удружења мора бити видљиво
да је то спортска организација.
(6) Назив спортског удружења може да садржи службени назив Републике Српске, Босне и Херцеговине, јединице локалне самоуправе или територијалне јединице, уз
претходну сагласност надлежног органа.
(7) Назив спортског удружења не може да садржи име
стране државе или међународне организације.

Подаци који се уписују у судски регистар
Члан 68.
У судски регистар уписује се оснивање и престанак
рада спортског удружења, статусне промјене и промјене
правне форме спортског удружења, подаци о вођењу стечајног поступка над спортским удружењем, као и други
подаци утврђени актом о регистрацији и законом којим се
уређује регистрација удружења и фондација.
Подаци који се уписују у спортски регистар
Члан 69.
У спортски регистар обавезно се уписују сљедећи подаци о спортском удружењу:
1) назив, сједиште и адреса,
2) подаци о правном и физичком лицу оснивачу,
3) датум оснивања,
4) спортска грана или грана спорта којој припада,
5) име, презиме, датум и мјесто рођења, пребивалиште
и функција лица овлашћеног за заступање и представљање,
6) циљеви удруживања и оснивања,
7) назив суда и број под којим је удружење уписано у
судски регистар.
Поступак уписа спортског удружења у
спортски регистар
Члан 70.
(1) Спортско удружење подноси захтјев Министарству
за упис у спортски регистар у облику регистрационе пријаве.
(2) Уз регистрациону пријаву спортско удружење прилаже:
1) доказ о идентитету оснивача, фото-копију личне карте или пасоша физичког лица, односно извод из регистра у
коме је регистровано правно лице или фото-копија рјешења
о упису у надлежни регистар,
2) оснивачки акт спортског удружења,
3) статут спортског удружења,
4) рјешење надлежног регистарског суда,
5) овјерен потпис овлашћеног лица,
6) сагласност на назив спортског удружења у случајевима прописаним овим законом,
7) списак органа управљања спортског удружења,
8) записник са сједнице скупштине,
9) сагласност републичког спортског савеза за упис у
спортски регистар.
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(3) Регистрациону пријаву подноси овлашћено лице
спортског удружења.
(4) Регистрациона пријава се подноси Министарству у
једном примјерку, у року од 30 дана од дана правоснажности рјешења надлежног регистарског суда о упису у судски
регистар.
(5) Спортско удружење је дужно да пријави Министарству сваку промјену података који се уписују у спортски регистар у року од 30 дана од дана настале промјене, односно
издавања рјешења надлежног регистарског суда о упису
промјена у судски регистар.
(6) Министар доноси Правилник о поступку уписа,
садржају и начину вођења спортског регистра.
Имовина спортског удружења
Члан 71.
(1) Имовину спортског удружења чине:
1) добровољни прилози и поклони који имају новчану
вриједност,
2) непокретности уписане у јавним евиденцијама као
својина спортског удружења,
3) финансијска средства из буџета Републике,
4) субвенције,
5) уговори са физичким и правним лицима,
6) приходи од камата, дивиденди, добити од капитала,
закупнина, хонорара и сличних извора пасивног прихода,
7) приходи од услуга, спонзора и других комерцијалних, маркетиншких, пословних и привредних дјелатности
и активности,
8) приход стечен путем остваривања циљева и активности спортског удружења, чланарина,
9) остали приходи.
(2) Спортско удружење располаже својом имовином у
складу са статутом и законом.
(3) Имовина из става 1. овог члана је својина спортског
удружења и не може се дијелити између чланова удружења.
(4) Непокретности уписане у јавним евиденцијама као
државна, односно друштвена својина с правом коришћења
и управљања у корист спортског удружења, ступањем на
снагу овог закона уписаће се као својина јединице локалне
самоуправе на чијој територији се те непокретности налазе.
(5) Јединице локалне самоуправе са имовином из става 4. овог члана могу располагати уз претходну сагласност
Владе.
(6) Изузетно од става 5. овог члана, јединица локалне
самоуправе непокретности из става 4. овог члана могу дати
на коришћење и закуп регистрованом спортском удружењу
и организацији уз испуњавање сљедећих критеријума:
1) развијеност спортске гране,
2) јавни интерес,
3) традиција спортског удружења,
4) укупни постигнути резултати,
5) број чланова и симпатизера,
6) утицај рада спортског удружења на друштвени и привредни развој,
7) значај за Републику и јединицу локалне самоуправе.
(7) Министар, уз сагласност Владе, доноси правилник
којим се детаљније прописују критеријуми и поступак
давања на коришћење и закуп спортским удружењима и
организацијама непокретности намијењених за обављање
спортских дјелатности и активности.
(8) Одлуку о давању на коришћење и закуп доноси
скупштина града, односно општине на приједлог градоначелника, односно начелника уз претходно спроведен поступак прописан правилником из става 7. овог члана.
(9) У случају да јединица локалне самоуправе утврди
да не постоји интерес за обављање спортске дјелатности
на непокретностима из става 4. овог члана, уз мишљење
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Министарства и Правобранилаштва Републике Српске доставља се Влади на сагласност приједлог да се непокретност користи у друге сврхе.
Пословне књиге и финансијски извјештаји
спортског удружења
Члан 72.
Спортско удружење обавезно води пословне књиге и
саставља финансијске извјештаје у складу са прописима
којима се уређује област рачуноводства и ревизије.
Одговорност спортског удружења
Члан 73.
(1) За своје обавезе спортско удружење одговара цјелокупном својом имовином.
(2) Органи спортског удружења су дужни да управљају
имовином спортског удружења са пажњом доброг привредника.
(3) За спортске организације које имају преко 20 чланова надзорни одбор утврђује да ли су се правни послови закључивали у складу са ставом 2. овог члана, односно
скупштина приликом усвајања годишњег извјештаја за
спортске организације које немају надзорни одбор.
Сукоб интереса приликом гласања
Члан 74.
Члан органа спортског удружења не може гласати у
стварима у којим његови имовински интереси, интереси
његовог брачног друга или његовог сродника до трећег степена могу бити у супротности са имовинским интересима
спортског удружења.
Коришћење имовине спортског удружења
Члан 75.
(1) Имовина спортског удружења може да се користи за
остваривање његових циљева дефинисаних статутом.
(2) Имовина спортског удружења не може се дијелити
његовим члановима.
(3) Нето добит остварена обављањем дјелатности
спортског удружења користи се искључиво за остваривање
циљева из става 1. овог члана.
Стицање добити спортског удружења
Члан 76.
(1) Спортско удружење може да, ради прибављања
средстава потребних за остваривање својих спортских
циљева, обавља и привредну и другу дјелатност са циљем
стицања добити, у складу са законом.
(2) Спортско удружење може ради обављања дјелатности из става 1. овог члана основати привредно друштво у
складу са овим законом.
(3) Добит остварена од привредних и других дјелатности спортског удружења или основаног привредног
друштва од стране спортског удружења, може се користити искључиво за остварење основних циљева и задатака и не може се дијелити између оснивача и чланова
удружења.
Расподјела имовине након престанка рада
спортског удружења
Члан 77.
(1) За случај престанка рада спортског удружења, статутом се може прописати да се његова имовина расподјељује
другим удружењима у области спорта.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, у случају трансформације спортског удружења у спортско привредно друштво,
када се имовина преноси на привредно друштво.
(3) Удружења из става 1. овог члана дужна су да добијена средстава или имовину употријебе за остваривање
спортских циљева.
(4) Уколико надлежни орган спортског удружења не
донесе одлуку о расподјели имовине до дана брисања из
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судског регистра, надлежни суд ће донијети одлуку о расподјели преостале имовине у складу са одредбама закона.
Престанак рада спортског удружења
Члан 78.
(1) Спортско удружење престаје са радом:
1) ако надлежни орган спортског удружења донесе
одлуку о престанку рада или одлуку о припајању, спајању,
подјели, одвајању и трансформацији,
2) ако се број чланова смањи испод броја потребног за
оснивање, а скупштина не донесе одлуку у року од три мјесеца од дана наступања ове околности,
3) ако скупштина спортског удружења није одржана у
двије календарске године узастопно, односно ако је протекло двоструко више времена од времена утврђеног статутом за одржавање скупштине спортског удружења,
4) ако му је изречена мјера забране обављања спортских активности и дјелатности због тога што не испуњава
услове за њихово обављање, а у року одређеном у изреченој мјери не испуни те услове,
5) ако је правоснажном одлуком надлежног суда утврђено да је регистрација оснивања спортског удружења била
ништавна,
6) ако му је забрањен рад,
7) у другим случајевима утврђеним законом, оснивачким актом или статутом спортског удружења који су наведени као основ за престанак рада и
8) стечајем.
(2) Одредбе става 1. т. 3) и 4) овог члана о престанку
рада спортског удружења се примјењују након спроведеног
инспекцијског надзора овлашћеног органа.
(3) Спортско удружење престаје са радом када надлежни суд донесе рјешење о престанку његовог рада.
(4) Надлежни суд обавјештава Министарство о престанку рада спортског удружења и брисању из судског регистра.
Стечајни поступак над спортским удружењем
Члан 79.
(1) Над спортским удружењем које је платежно неспособно спроводи се стечајни поступак, у складу са законом
којим се уређује стечајни поступак.
(2) Ако је над спортским удружењем спроведен стечајни поступак, орган који је тај поступак спровео у року од
15 дана од дана окончања поступка доставља надлежном
суду и регистарском суду доказ о томе, након чега се, по
службеној дужности, спроводи брисање спортског удружења из судског регистра.
Статусне промјене спортског удружења
Члан 80.
(1) Статусне промјене спортског удружења су припајање, спајање, подјела, одвајање и трансформација.
(2) Статусном промјеном спортско удружење преноси
цијелу своју имовину или њен дио на једно или више постојећих или нових спортских удружења, и привредно друштво, која су његови правни сљедбеници.
(3) У истој статусној промјени може да се комбинује
припајање, спајање, подјела и одвајање.
(4) Спортска удружења која учествују у лигашким
спортским такмичењима могу вршити статусне промјене
ако се статусном промјеном не утиче на регуларност такмичења и уз претходну сагласност надлежног републичког
спортског савеза.
Обавеза сачињавања финансијског извјештаја
Члан 81.
Свако спортско удружење које учествује у статусној
промјени сачињава финансијски извјештај према стању на
дан статусне промјене, у складу са прописима о рачуноводству и ревизији.
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Припајање и спајање спортских удружења
Члан 82.
(1) Припајањем се преноси цијела имовина, укључујући сва права и обавезе једног спортског удружења, које је
припојеник, на друго спортско удружење које је припојилац, на основу уговора о припајању.
(2) Спајањем се оснива ново спортско удружење на које
се преноси цијела имовина, укључујући сва права и обавезе
два или више спортских удружења која се спајају.
Упис припајања спортског удружења у регистар
Члан 83.
(1) У судски регистар и спортски регистар, припајањем
једног или више спортских удружења другом, уписује се
сједиште спортског удружења које је припојилац.
(2) На упис припајања примјењују се одредбе овог закона и закона којим се уређује област удружења и фондација.
(3) Уписом припајања у надлежне регистре престају да
постоје припојена спортска удружења.
(4) Уписом припајања запослени и чланови припојеника постају запослени и чланови припојиоца.
Пријава за упис припајања спортског удружења у
спортски регистар
Члан 84.
Уз пријаву за упис припајања у спортски регистар,
поред документације прописане овим законом о упису за
оснивање спортског удружења, прилажу се и:
1) одлуке скупштина спортских удружења која учествују у припајању о прихватању закључења уговора о припајању (у истовјетном тексту),
2) уговор о припајању,
3) рјешење о упису у спортски регистар спортских
удружења која се припајају,
4) оглас о намјери припајања објављен у средствима
јавног информисања који излази на територији Републике и
5) сагласност надлежног републичког спортског савеза.
Уговор о припајању спортског удружења
Члан 85.
(1) Уговор о припајању садржи:
1) називе и сједишта спортских удружења,
2) одредбе у вези са преносом спортске имовине и обавеза спортског удружења које се припаја тачан опис дијелова имовине и обавеза који се преносе, при чему је дозвољено упућивање на посебне исправе,
3) одредбе о правима чланова спортског удружења које
се припаја.
(2) Повјериоци спортских удружења која учествују у
припајању могу, у року од 30 дана од дана објављивања
огласа о покретању поступка припајања, захтијевати обезбјеђење својих потраживања или њихову исплату.
(3) Обезбјеђењем повјерилаца из става 2. овог члана
сматра се изјава заступника спортских удружења која учествују у припајању да ће се имовином тих спортских удружења управљати одвојено, до намирења повјерилаца сваког
спортског удружења посебно, у противном, надлежни суд
може поништити припајање на захтјев повјерилаца.
Спајање спортских удружења
Члан 86.
(1) На спајање спортских удружења сходно се примјењују
одредбе овог закона о припајању, а на новонастало спортско
удружење - одредбе о оснивању спортског удружења.
(2) Уписом новог спортског удружења у регистар суда и
спортски регистар престају да постоје спортска удружења
која су се спојила.
(3) Уписом новог спортског удружења у судски и спортски регистар имовина спојених спортских удружења прелази на ново спортско удружење.
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(4) Запослени и чланови спортских удружења која су се
спојила постају запослени и чланови новог спортског удружења.
Подјела спортског удружења
Члан 87.
(1) Подјела спортског удружења је статусна промјена
којом се спортско удружење дијели на више удружења,
чиме оно престаје да постоји.
(2) Одлука о подјели спортског удружења има правно
дејство акта о оснивању.
(3) Подјелом спортско удружење дијели своју имовину
на више дијелова коју преноси на више спортских удружења.
(4) Дијелови имовине спортског удружења које се дијели могу да се:
1) припоје постојећем спортском удружењу,
2) споје са постојећим спортским удружењем уз оснивање новог спортског удружења,
3) оснују као нова спортска удружења,
4) неки припоје једном или више постојећих спортских
удружења, а други оснују као једно или више спортских
удружења, са или без спајања са постојећим удружењем.
Одвајање спортског удружења
Члан 88.
(1) Одвајање је статусна промјена којом се од спортског
удружења одваја његов дио, а спортско удружење остаје да
постоји као правно лице.
(2) Одвајањем, спортско удружење преноси један или
више дијелова своје имовине на једно или више нових
одвајањем, односно оснивањем насталих спортских удружења, или постојећих спортских удружења којим се припаја одвојено спортско удружење.
(3) На подјелу и одвајање примјењују се одредбе овог
закона о оснивању, спајању и припајању спортских удружења.
(4) У случају подјеле или одвајања, за обавезе спортског удружења које су постојале прије уписа подјеле, односно одвајања у надлежне регистре, солидарно одговара
свако учествујуће спортско удружење које постоји након
уписа подјеле, односно одвајања.
(5) Спортско удружење коме је пренесен дио имовине подјелом или одвајањем, као општи правни сљедбеник
ступа у све правне односе подијељеног спортског удружења, односно спортског удружења од којег је одвојен његов
дио са трећим лицима, а у вези са пренесеним дијелом
имовине.
Упис у регистар одвајањем насталог
спортског удружења
Члан 89.
(1) Спортска удружења настала подјелом, односно
одвајањем уписују се у судски и спортски регистар након
закључења уговора о диобном билансу о разграничењу
средстава, и дефинисању права и обавеза између новооснованих спортских удружења.
(2) Диобним билансом из става 1. овог члана регулишу се и питања која се односе на статус чланова спортског
удружења и запослених лица.
(3) Спортско удружење не престаје са радом одвајањем
његовог дијела.
(4) Спортско удружење из става 3. овог члана дужно је
да усклади свој статут у складу са ст. 1. и 2. овог члана.
Трансформација спортског удружења у
спортско привредно друштво
Члан 90.
Трансформација спортског удружења у спортско привредно друштво је процес добровољне статусне промјене
правне форме организовања из спортског удружења у јавно
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предузеће организовано у форми акционарског друштва (у
даљем тексту: спортско привредно друштво).
Право на трансформацију
Члан 91.
Право на трансформацију имају спортска удружења
која су уписана у судски регистар и спортски регистар.
Пренос права и обавеза спортског удружења на
спортско привредно друштво
Члан 92.
Трансформацијом спортско удружење преноси сва права и обавезе на спортско друштво из члана 90. овог закона
и наставља обављати дјелатност у складу са законом као
спортско привредно друштво.
Назив трансформисаног привредног друштва
Члан 93.
(1) У правном систему Републике не могу бити регистроване у исто вријеме двије спортске организације у
истој спортској грани или грани спорта са истим или сличним називом и ако се ради о различитим формама правног
лица као привредног друштава, односно удружења грађана,
осим до окончања поступка из члана 90 овог закона.
(2) Назив спортске организације не смије доводити у
заблуду о томе о каквој се врсти правног лица ради и који
су циљеви спортске организације.
Одлука о трансформацији
Члан 94.
(1) Одлуку о трансформацији доноси скупштина удружења уз претходну сагласност скупштине јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази сједиште
спортске организације (у даљем тексту: надлежна јединица
локалне самоуправе).
(2) Одлука из става 1. овог члана садржи:
1) разлоге за трансформацију,
2) период у ком је потребно да се изврши трансформација и
3) податке о лицу које ступа на мјесто власника капитала и доноси сва неопходна акта за упис спортског привредног друштва у регистар пословних субјеката.
Оснивач спортског привредног друштва које настаје
трансформацијом
Члан 95.
(1) Својство оснивача спортског привредног друштва,
на основу одлуке из члана 94. овог закона, стиче јединица
локалне самоуправе.
(2) Одлука о оснивању спортског привредног друштва
обавезно садржи елементе утврђене прописима којима се
уређује област јавних предузећа, привредних друштава,
регистрација пословних субјеката и тржиште за хартије од
вриједности.
Упис у регистар пословних субјеката и правне
посљедице трансформације
Члан 96.
(1) Спортско привредно друштво се уписује у регистар
пословних субјеката окружног привредног суда.
(2) Регистрацијом и уписом у регистар пословних
субјеката трансформације спортског удружења у спортско
привредно друштво наступају сљедеће правне посљедице:
1) спортско удружење као удружење грађана престаје са
радом без спровођења поступка за утврђивање чињеница за
престанак рада које су прописане законом којим се уређује
рад удружења и
2) имовина удружења из тачке 1) овог става, које престаје са радом трансформацијом у спортско привредно
друштво, укључујући и ненамирена потраживања према
трећим лицима прелази на спортско привредно друштво.
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(3) Спортско привредно друштво обавезно је у року
од 30 дана од дана извршеног уписа у регистар пословних
субјеката спортског привредног друштва, овјерену фотокопију рјешења о извршеном упису доставити регистру
удружења грађана ради доношења коначног рјешења о престанку рада и брисања наведеног удружења из регистра.
(4) Спортско привредно друштво настало трансформацијом је правни сљедбеник спортског удружења из којег се
трансформисало.
(5) Министар, уз сагласност министра привреде и предузетништва, доноси правилник којим се детаљније уређује поступак трансформације из спортског удружења у
спортско привредно друштво.
Правни основ за брисање из регистра удружења
Члан 97.
На основу рјешења надлежног регистарског суда о упису спортског привредног друштва у регистар пословних
субјеката брише се рјешење о упису спортског удружења у
судски регистар и спортски регистар.
Организација за обављање спортске дјелатности
Члан 98.
(1) Организацију за обављање спортске дјелатности
може основати физичко или правно лице у облику привредног друштва, а физичка лица и у одговарајућем облику
обављања предузетништва, у складу са прописима којим је
уређена област предузетништва.
(2) Физичко лице из става 1. овог члана које се бави
стручним радом у области спорта мора имати одговарајуће
спортско звање у складу са овим законом.
(3) Спортско привредно друштво може обављати спортску дјелатност ако:
1) има обезбијеђен одговарајући простор, односно објекат,
2) има одговарајућу опрему,
3) има ангажоване спортске стручњаке у зависности од
врсте дјелатности,
4) испуњава услове безбједности у обављању дјелатности, укључујући и одговарајућу документацију и
5) има унутрашњу организацију, односно службе прописане за правна лица.
(4) Поступак утврђивања испуњености услова из става
3. овог члана спроводи се у складу са Правилником из члана 45. став 4. овог закона.
(5) Спортиста може да се професионално бави спортским дјелатностима и активностима у индивидуалним
спортовима и као самостални професионални спортиста,
односно предузетник у складу са овим законом и међународним спортским правилима.
(6) Надлежни регистрациони орган јединице локалне
самоуправе доставља рјешење о упису самосталног професионалног спортисте Министарству у року од осам дана од
дана уписа.
ГЛАВА III
СПОРТСКИ САВЕЗИ
Републички спортски савези
Члан 99.
(1) Спортске организације, подручни, градски и
општински спортски савези, самостални професионални
спортисти и стручна удружења у одређеној спортској грани
или грани спорта, могу се, ради уређивања питања од заједничког интереса, удруживати у републичке спортске савезе
за једну или више грана спорта.
(2) Најмање три организације из става 1. овог члана
уписане у спортски регистар, могу основати републички
спортски савез.
(3) Републички спортски савез који бројем окупљених
чланова, спортским и друштвеним положајем или другим
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околностима има доминантан положај у одређеној спортској грани, обавезан је да прими у чланство лица из става 1.
овог члана која испуњавају услове одређене статутом републичког спортског савеза за пријем у чланство.
(4) Спортске организације које окупљају лица са инвалидитетом могу се удруживати по спортским гранама или
по другом критеријуму у складу са спортским правилима
надлежних међународних спортских савеза лица са инвалидитетом.
(5) Републички спортски савези у оквиру својих спортских дјелатности обезбјеђују неопходну подршку сродним
републичким спортским савезима лица са инвалидитетом,
у сврху подстицања лица са инвалидитетом да се баве спортом, као и унапређења услова за бављење спортом лица са
инвалидитетом.
(6) Основна средства за рад републичког спортског савеза обезбјеђују се из буџета Републике.
Упис републичког спортског савеза у
спортски регистар
Члан 100.
(1) Републички спортски савез се уписује у спортски
регистар, а право обављања спортских дјелатности и активности стиче након што испуни услове у складу са овим
законом.
(2) Министар рјешењем утврђује право републичког
спортског савеза на обављање спортских дјелатности и активности.
(3) На оснивање, упис у спортски регистар, обављање
спортских дјелатности и активности, стицање средстава и
остваривање прихода, рјешавање спорова, одговорности,
забрану дискриминације, као и на друга питања у вези са
радом републичког спортског савеза сходно се примјењују
одредбе овог закона које се односе на спортска удружења.
Циљ оснивања и репрезентативност
Члан 101.
(1) Републички спортски савез је највиши облик удруживања у Републици у одговарајућој спортској грани или
грани спорта.
(2) Републички спортски савези оснивају се првенствено са циљем:
1) развоја спортске гране и гране спорта, односно спортских дјелатности и активности у подручју свог дјеловања,
2) усклађивања активности својих чланова,
3) репрезентовања спорта у подручју свог дјеловања,
4) стварања услова за постизање врхунских спортских
резултата,
5) учешћа у унапређењу стручног рада спортских
стручњака и стручњака у спорту,
6) подстицања бављења спортом, посебно дјеце и омладине у свом подручју дјеловања,
7) организовања и вођења спортских такмичења и
8) организовања спортских кампова.
(3) Републички спортски савез који окупља више од
половине регистрованих спортских организација из спортског регистра у одређеној спортској грани, врши функцију
репрезентативног удружења послодаваца која подразумијева овлашћење за закључење посебног колективног уговора
за спортску грану или грану спорта за коју је надлежан у
складу са законом.
Спортска правила
Члан 102.
(1) Надлежни републички спортски савез утврђује
спортска правила у одговарајућој спортској грани или грани спорта, а у складу са међународним спортским правилима.
(2) Спортским правилима из става 1. овог члана
утврђује се:
1) систем, пропозиције, правила и календар такмичења,
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2) правила за организовање спортских такмичења,
3) услови за учешће на спортским такмичењима и поступак утврђивања испуњености услова,
4) услови за учешће на републичком лигашком спортском такмичењу, односно лигашком спортском такмичењу
на нивоу Босне и Херцеговине и поступак утврђивања
испуњености услова,
5) начин и поступак регистровања уговора између спортисте и спортске организације,
6) услови за организовање и учешће спортских организација у такмичењима на подручју више држава или више
региона различитих држава,
7) услови за учлањење клубова,
8) укључивање заинтересованих организација у ниже
облике организовања,
9) начин рада и правила спортске арбитраже,
10) услови и начин регистровања спортиста и спортских тренера за спортску организацију, укључујући и регистровање страних спортиста,
11) мјере за спречавање негативних појава у спорту,
12) здравствену заштиту спортиста,
13) дисциплински поступак и дисциплинске мјере,
14) статус спортиста и преласци спортиста у домаће и
иностране спортске организације, укључујући уступање
спортиста између спортских организација,
15) услови за вршење посредовања у преласцима спортиста из једне у другу спортску организацију,
16) статус судија, суђење на такмичењима и статус других службених лица на такмичењима,
17) програм континуиране едукације у спорту ради
стручног усавршавања и оспособљавања и лиценцирања
спортских стручњака и стручњака у спорту,
18) друга питања утврђена међународним спортским
правилима.
(3) Спортска правила, систем и календар такмичења за
млађе категорије такмичара до сениора, у оквиру надлежних републичких спортских савеза обавезно се прилагођавају њиховом психофизичком узрасту, могућностима и
слободном времену у најбољем интересу дјетета.
(4) Надлежни републички спортски савез у оквиру свог
дјеловања води евиденцију активних спортских организација које су у систему такмичења и евиденцију спортских
организација који нису у систему такмичења.
(5) Надлежни републички спортски савез дужан је да
у року од 60 дана од дана ступања на снагу спортских правила из става 2. овог члана, достави примјерак тих правила
Министарству.
Међународни спортски савез
Члан 103.
На међународне спортске савезе, који имају сједиште
на територији Републике, примјењују се одредбе овог закона, а које се односе на републичке спортске савезе.
Подручни, градски и општински спортски савези
Члан 104.
(1) Спортске организације могу се ради уређивања и
остваривања спортских питања од заједничког интереса, у
зависности од развијености спорта и система такмичења,
удруживати у спортске савезе на градском, општинском и
подручном нивоу (у даљем тексту: спортски савези нижег
нивоа организовања).
(2) У спортске савезе нижег нивоа организовања из става 1. овог члана могу се удруживати и друге заинтересоване
организације, у складу са статутом надлежног републичког
спортског савеза.
(3) На оснивање, упис у регистар и обављање спортских активности и дјелатности, као и на друга питања у
вези са радом спортског савеза нижег нивоа организовања,
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примјењују се одредбе овог закона које се односе на спортска удружења, ако овим законом није другачије одређено.
(4) Спортски савези нижег нивоа организовања из става
1. овог члана уписују се у спортски регистар.
Спортска арбитража
Члан 105.
(1) Републички спортски савези, осим за спорове за које
је одређена искључива надлежност суда или међународне
спортске арбитраже, оснивају спортску арбитражу као начин рјешавања спортских спорова између својих чланова.
(2) Спортска арбитража одлучује о споровима из става
1. овог члана у складу са спортским правилима и статутима
републичких спортских савеза.
(3) Спор пред спортском арбитражом је хитан.
Стручна и друга удружења у области спорта
Члан 106.
(1) Спортски стручњаци и стручњаци у спорту могу се,
ради уређивања и остваривања стручних спортских питања
од заједничког интереса, удруживати у стручна спортска
удружења.
(2) Удружења из става 1. овог члана сматрају се спортским уколико испуне услове спортског савеза у одређеној
грани спорта.
(3) Спортске организације, спортска друштва, спортски
савези и друга правна и физичка лица могу, ради остваривања заједничких циљева и интереса у области спорта,
оснивати друга удружења у области спорта која се сматрају
спортским уколико испуне услове за упис у спортски регистар.
(4) Спортисти Републике Српске имају право да се удружују у своје посебне организације ради остваривања својих
специфичних интереса, у складу са законом и правилима
међународних спортских асоцијација којим припадају.
Установе у области спорта
Члан 107.
(1) Јавне установе у области спорта могу, у складу са
прописом којим се уређују јавне службе, оснивати Република или јединица локалне самоуправе (у даљем тексту:
оснивач).
(2) Установе у области спорта могу оснивати друга
правна и физичка лица, под условима прописаним законом.
(3) Установе из ст. 1. и 2. овог члана могу обављати
спортску дјелатност ако имају обезбијеђен одговарајући
простор, односно опрему, одговарајуће спортске стручњаке
у зависности од врсте дјелатности, ако испуњавају услове
безбједности за обављање дјелатности и ако имају одговарајућу унутрашњу организацију, односно службу.
(4) Поступак утврђивања испуњености услова из става
3. овог члана спроводи се у складу са Правилником из члана 45. став 4. овог закона.
ГЛАВА IV
ОПШТИ ИНТЕРЕС И ПРОГРАМИ У ОБЛАСТИ СПОРТА
Општи интерес у области спорта
Члан 108.
(1) Општим интересом у области спорта сматра се:
1) обезбјеђивање услова за припрему, учешће и остваривање врхунских спортских резултата спортиста на олимпијским играма, параолимпијским играма и другим званичним међународним спортским такмичењима,
2) активности републичких спортских савеза преко
којих се остварују општи интерес у области спорта,
3) изградња, опремање и одржавање спортских објеката
који су од посебног значаја за развој спорта на подручју
Републике, водећи рачуна о регионалној покривености,
4) научни скупови и истраживачко-развојни и научноистраживачки пројекти у спорту,

7.8.2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

5) унапређење стручног рада и стручно оспособљавање
у области спорта кроз континуирану едукацију у спорту,
6) унапређење здравствене заштите спортиста,
7) унапређење рекреативног спорта, промоција и подстицање бављења спортом свих грађана Републике, а нарочито дјеце, жена, омладине, лица са инвалидитетом, спортских ветерана и запослених,
8) спречавање негативних појава у спорту, као што су
допинг, насиље и недолично понашање,
9) организација међународних и републичких спортских манифестација од посебног значаја за Републику,
10) активности на испуњавању међународних обавеза у
области спорта и развој спорта у дијаспори,
11) обезбјеђивање услова за организовање и одржавање
школских и студентских такмичења на територији Републике,
12) унапређење издаваштва и јавног информисања у
спорту од републичког значаја,
13) обезбјеђење услова за рад школских спортских
секција,
14) стварање услова и организовање спортских школа,
центара и спортских кампова од посебног значаја за развој
спорта у Републици,
15) стипендије за усавршавање врхунских спортистааматера и новчана помоћ врхунским спортистима са посебним заслугама,
16) спортска признања Републике Српске,
17) дјелатности и програми организација у области
спорта чији је оснивач Република.
(2) За остваривање општег интереса у области спорта
из става 1. овог члана, обезбјеђују се средства у буџету Републике и јединица локалне самоуправе.
Програми и пројекти у области спорта
Члан 109.
(1) Општи интерес из области спорта из члана 108. овог
закона реализује се кроз финансирање или суфинансирање
одређених програма и пројеката (у даљем тексту: програми), ако овим законом није другачије одређено.
(2) Програме из става 1. овог члана достављају носиоци
програма у смислу овог закона према динамици утврђеној
програмским календаром у складу са овим законом.
Уговор о реализацији програма
Члан 110.
(1) Министарство закључује уговор о реализовању програма са носиоцима одобреног програма, односно предлагачем програма, којим се обавезно утврђује:
1) назив и сједиште носиоца програма,
2) врста и садржај програма,
3) вријеме реализације програма, односно обављања
активности,
4) циљеви и очекивани резултати,
5) износ додијељених средстава,
6) временски план употребе средстава; начин надзора
над одвијањем реализације програма,
7) обавезе носиоца програма које се односе на намјенско коришћење средстава и реализације програма,
8) обавезе носиоца програма које се односе на подношење извјештаја о реализацији програма,
9) обавезе носиоца програма које се односе на доказивање реализације програма и намјенског коришћења средстава,
10) обавезе носиоца програма које се односе на публицитет програма.
(2) Уколико се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од 15 дана од дана
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обавјештења, сматраће се да је одустао од приједлога програма.
Подношење приједлога програма
Члан 111.
(1) Приједлоге годишњег програма својих активности
могу поднијети републички спортски савези и спортске организације, преко којих се остварује општи интерес у области спорта.
(2) Приједлог програма изградње, реконструкције, санације и опремања спортских објеката или терена подноси
власник, односно корисник земљишта, спортског објекта
или терена уз сагласност власника земљишта, спортског
објекта или терена.
(3) Приједлог стипендирања за спортско усавршавање
врхунских спортиста признања за посебан допринос развоју и афирмацији спорта, додјеле награда и новчане помоћи врхунским спортистима и организација кампова за
перспективне спортисте, подноси надлежни републички
спортски савез.
(4) Приједлог програма организовања међународне
спортске манифестације од посебног значаја за Републику
подноси учесник у систему спорта који има сагласност за
кандидовање и организовање те манифестације, обезбијеђену у складу са овим законом.
(5) Приједлог истраживачко-развојних и научноистраживачких пројеката у спорту подносе високошколске установе акредитоване у Републици, институти и установе које
се баве истраживачко-развојним и научноистраживачким
радом у области спорта.
(6) Приједлоге програма континуиране едукације у
спорту подносе републички спортски савези и организације у области спорта, високошколске установе акредитоване у Републици и установе, који имају сагласност за
спровођење континуиране едукације у спорту у складу са
овим законом.
Услови и критеријуми
Члан 112.
(1) Приједлози програма којим се остварује општи интерес у области спорта одобравају се, а висина средстава за
додјелу утврђује се на основу сљедећих критеријума:
1) носилац програма је обавезан да обезбиједи за реализацију програма дио сопствених средстава, као и средстава других лица уколико из реализације програма за њих
настају очигледно израчунљиве користи,
2) програм се финансира само ако се не може у довољној мјери реализовати без средстава из буџета Републике и
ако је давање средстава оправдано и према основу и према
висини,
3) програм се финансира у износима и под условима
који обезбјеђују, односно који су подобни да се уз најмањи
утрошак средстава из буџета Републике постигну намјеравани резултати,
4) програм обавезно мора бити од републичког или ширег локалног значаја и обавезно се мора односити на области утврђене овим законом,
5) спортска грана или грана спорта у оквиру које се реализује програм обавезно мора да остварује општи интерес
у области спорта у складу са чланом 108. овог закона,
6) носилац програма обавезно мора да буде регистрован у складу са овим законом, да искључиво или претежно
послује на непрофитној основи, ако овим законом није
другачије одређено, да има сједиште у Републици, да је
директно одговоран за припрему и извођење програма, да
је претходно обављао спортску дјелатност најмање годину
дана и да је са успјехом реализовао одобрени програм из
претходне године,
7) носилац програма не смије да буде у поступку ликвидације, стечаја или под привременом забраном обављања
дјелатности; има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према фондовима обавезног осигурања; буде
у посљедње двије године правоснажном пресудом осуђен
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за кривично дјело или прекршај у вези са обављањем дјелатности и злоупотребе службеног положаја,
8) између програма организовања, односно учешћа
на спортским манифестацијама, под једнаким условима,
приоритет имају програми који се односе на спортске манифестације вишег ранга,
9) између програма учешћа на великим међународним спортским манифестацијама, под једнаким условима,
приоритет имају програми чијом реализацијом се очекује
постизање пласмана спортиста из Републике у прву трећину такмичара по резултатима,
10) под једнаким условима, приоритет имају програми
републичких спортских савеза у односу на програме спортских организација,
11) прије одобравања средстава мора се утврдити да ли
се предложени програм финансира или ће се финансирати
из других јавних средстава,
12) активности и мјере, по правилу, обавезно морају
бити у оквирима републичког програма развоја спорта,
13) програм обавезно мора бити у складу са општим
актима подносиоца приједлога програма и спортским правилима,
14) приједлог програма и достављена документација
обавезно мора да испуњава прописане формалне услове, а
наведени подаци морају бити потпуни и истинити,
15) финансирање активности републичког спортског
савеза преко којих се остварују општи интереси у области
спорта може да обухвати само дио зараде запослених и материјалних трошкова, у зависности од стручности посла,
употребљивости за спорт, примјењивости посла и изражености јавног интереса за одређени посао у спорту,
16) средства се, по правилу, исплаћују једнократно, а
изузетно у ратама,
17) трошкови реализације програма обавезно морају
бити оправдани и у непосредној вези са циљевима реализације програма, односно оправдани директни трошкови, с
тим да се сума која не прелази 10% од оправданих директних трошкова реализације програма може обезбиједити за
покриће административних додатних трошкова носиоца
програма за потребе реализације програма на име оправданих индиректних трошкова,
18) програм обавезно мора да одговара уобичајеним
мјерилима која одређују број учесника у програму и ресурсе потребне за реализацију одређене врсте програма, укључујући и потребна новчана средства,
19) завршени програми могу се изузетно финансирати
из средстава буџета Републике само ако је ријеч о трошковима које носилац програма не може да намири и које није
могао да предвиди.
(2) Приоритет, под једнаким условима, имају програми
који испуњавају критеријуме из става 1. овог члана, а који
су структурне и развојне природе.
(3) Министар правилником прописује поступак утврђивања услова из става 1. овог члана, начин израде и достављања извјештаја о реализацији програма, начин и поступак одобрења програма и додјеле средстава и начин и
поступак контроле и анализе реализације одобрених програма.
Програмски календар
Члан 113.
Програмски календар се извршава према сљедећој динамици:
1) 1. јун - носиоци програма достављају своје приједлоге програма Министарству,
2) 1. јул - министар формира стручну комисију за избор
програма која анализира и оцјењује поднесене приједлоге
програма,
3) 15. јул - Министарство утврђује обједињени приједлог програма реализације општег интереса у области
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спорта, на приједлог стручне комисије, за наредну буџетску годину,
4) 15. децембар - Министарство ревидира приједлоге
годишњих програма и усклађује их са средствима утврђеним у буџету Републике за наредну буџетску годину,
5) 30. децембар - Министарство обавјештава носиоце
програма о висини одобрених средстава по програмима.
Надзор над реализацијом програма
Члан 114.
(1) Министарство врши надзор над реализацијом програма и намјенским коришћењем одобрених средстава.
(2) Министарство једном годишње извјештава Владу
Републике Српске (у даљем тексту: Влада) о коришћењу
средстава буџета Републике за остваривање програма из
става 1. овог члана
(3) Корисници средстава буџета Републике за реализацију програма којим се остварује општи интерес у области
спорта утврђен овим законом дужни су да Министарству
у роковима утврђеним уговором о реализовању програма,
а најмање једном годишње, доставе извјештај о свом раду
са потребном документацијом, односно о остваривању
програма или дијелова програма и коришћењу средстава
буџета Републике.
(4) Носилац програма којим се остварује општи интерес у области спорта у завршном извјештају о реализацији
програма врши и процјену постигнутих резултата у односу
на постављене циљеве.
(5) Министарство може обуставити даље финансирање
програма, односно једнострано раскинути уговор о реализовању програма ако корисник из става 2. овог члана
не достави извјештај у уговореном или траженом, односно
остављеном року.
(6) Кориснику средстава буџета Републике за реализацију програма којима се остварује општи интерес у области
спорта не могу бити одобрена средства за реализацију новог програма прије него што поднесе извјештај у складу са
ставом 2. овог члана.
(7) Спортске организације које су из буџетских средстава добила средства за реализовање програма, најмање
једном годишње, извјештај о свом раду и о обиму и начину
стицања и коришћења средстава чине доступне јавности
и тај извјештај достављају Министарству, а на свим документима и медијским промоцијама у вези са реализованим
програмима мора бити истакнуто да се програм финансирао средствима из буџета Републике.
(8) Носилац одобреног програма дужан је да послије
завршетка реализације програма чува сву евиденцију, односно документацију која се односи на реализовање програма, све до истека периода од седам година, почев од дана
када је програм завршен.
(9) Носилац одобреног програма дужан је да намјенски
користи средства добијена из буџета Републике.
Поврат буџетских средстава
Члан 115.
(1) Средства добијена из буџета Републике за реализовање програма којима се остварује општи интерес у области спорта обавезно се морају вратити уколико носилац
програма:
1) нетачно и непотпуно обавијести даваоца средстава о
битним околностима у вези са одобрењем и реализовањем
програма,
2) не изврши програм или га изврши у небитном дијелу,
3) употријеби средства ненамјенски, у потпуности или
дјелимично или се не придржава прописаних или уговорених мјера које су утврђене ради осигурања реализације
програма,
4) не достави у предвиђеним роковима потребне извјештаје и доказе,
5) спријечи или онемогући спровођење прописаних, односно уговорених контролних мјера.
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(2) Министарство по завршетку одобреног програма
врши анализу одобреног програма и постизања планираних ефеката, и у случају да оцијени да планирани ефекти
нису постигнути у битном дијелу, затражиће од надлежног
органа носиоца програма да утврди одговорност лица која
су реализовала програм.
(3) Носилац програма је дужан да врати средства или
дио средстава ако је програм дјелимично реализован или је
реализован са битним закашњењем, изузев ако су реализованим активностима постигнути битни ефекти програма, а
по захтјеву Министарства.
(4) Носилац програма из ст. 1, 2. и 3. овог члана не може
добијати средства из буџета Републике и јединице локалне
самоуправе за реализацију својих програма двије године од
када је утврђено постојање околности из ст. 1, 2. и 3. овог
члана.
Савјет за развој спорта
Члан 116.
(1) Овим законом оснива се Савјет за развој спорта као
стручно и савјетодавно тијело у области спорта.
(2) Чланове Савјета за развој спорта именује Влада, на
приједлог министра, а чланови су представници врхунских
спортиста и истакнутих стручњака из појединих стручних,
односно научних области од значаја за спорт, на период од
четири године и са могућношћу поновног избора.
(3) Приликом именовања чланова из става 2. овог члана, осигураће се равноправна заступљеност полова.
(4) Савјет за развој спорта, уз претходну сагласност министра, доноси Пословник о раду којим се утврђује организација и начин рада Савјета за развој спорта.
Репрезентативност
Члан 117.
(1) Ако је у једној спортској грани, у складу са законом,
регистровано више републичких спортских савеза, суфинансирају се програми оног републичког спортског савеза
којим се остварује општи интерес.
(2) Ако се у једној спортској грани, због своје специфичности, самостално организује нека од грана спорта,
министар може, на захтјев најмање три спортске организације, утврдити право на формирање и репрезентативност
гранског савеза у тој грани спорта уколико у тој грани спорта у том спорту постоји формирана међународна спортска
асоцијација.
(3) Министар доноси рјешење којим једном у току календарске године утврђује:
1) преко којих се републичких спортских савеза остварује општи интерес у области спорта у Републици,
2) спортске гране и гране спорта у Републици,
3) спортске гране које су од посебног значаја за Републику.
(4) Министар доноси рјешење из става 3. овог члана на
основу података о:
1) организацији савеза,
2) броја учлањених организација и спортиста,
3) економске снаге,
4) медијског и друштвеног утицаја, развијености спортске гране, републичке и међународне организованости и
традиције, као и спортских резултата.
Републичка категоризација у спорту
Члан 118.
(1) Под републичком категоризацијом подразумијева се
категоризација спортова, спортиста и спортских стручњака
и стручњака у спорту, на нивоу Републике.
(2) Републичком категоризацијом спортова утврђују се
критеријуми за категорисање и одређује категорија спортских грана и грана спорта на основу остварених резултата, масовности, републичке и међународне традиције, заступљености и популарности, здравственог, социјалног и
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другог утицаја на учеснике, финансијског значаја и финансијске самосталности, промотивни и маркетиншки потенцијал, приступачности појединих спортских грана и грана
спорта и других значајних фактора.
(3) Републичком категоризацијом спортиста утврђују се
критеријуми за категорисање спортиста на основу резултата, узраста, пола и републичке категоризације спортова, и
уређује начин додјељивања одговарајуће категорије спортског статуса, статуса врхунског спортисте, статуса перспективног спортисте и друга статуса рангирања спортиста у
Републици.
(4) Републичком категоризацијом спортских стручњака
и стручњака у спорту утврђују се критеријуми и мјерила
за категорисање спортских стручњака на основу квалитета рада, остварених резултата, степена стручности и републичке категоризације спортова и уређује начин додјељивања одговарајуће категорије спортског статуса.
(5) Спортски статус може стећи лице које има држављанство Републике.
(6) Министар доноси Правилник о категоризацији
спортова, спортиста и спортских стручњака и стручњака у
спорту из ст. 2, 3. и 4. овог члана.
Категоризација на локалном нивоу
Члан 119.
Јединице локалне самоуправе утврђују категоризацију
спортова, спортиста и спортских стручњака за своје подручје, полазећи од утврђене републичке категоризације.
Систематски преглед спортисте
Члан 120.
(1) Сви спортисти, без обзира на старосну доб, регистровани код надлежног републичког спортског савеза и
активни у спортском систему Републике, обавезни су да се
подвргну утврђивању здравствене способности најмање за
период од једне године ако правилима републичког спортског савеза није одређен краћи период.
(2) Спортски стручњаци и стручњаци у спорту који тренирају било коју спортску селекцију или појединца такмичара у спортском систему Републике дужни су да се подвргну утврђивању здравствене способности најмање једном у
периоду од годину дана.
(3) Лица која учествују у организацији и вођењу спортског такмичења на начин да спроводе спортска правила републичког спортског савеза и у директном су контакту са
спортистима такмичарима дужни су да се подвргну утврђивању здравствене способности на начин и у обиму како то
утврди струковна организација или републички спортски
савез којем припадају.
(4) Претходни систематски преглед спортисте такмичара се врши прије почетка бављења одређеним спортским
активностима, односно прије прве регистрације за одређену спортску организацију.
(5) Периодични општи и посебни систематски прегледи
се спроводе с циљем контроле здравља и способности током бављења одређеном спортском активношћу и њима се
утврђује општа здравствена способност спортисте и посебна здравствена способност у односу на конкретну спортску
грану, односно дисциплину.
(6) Ванредни, односно контролни систематски прегледи се обављају:
1) према медицинским индикацијама,
2) на основу претходног или периодичног систематског
прегледа,
3) прије наступа учесника у спортским дисциплинама у
којима то одређују спортска правила надлежних републичких спортских савеза,
4) послије теже болести или повреда насталих током
спортских активности или из других разлога,
5) на захтјев спортске организације, републичког спортског савеза, спортског тренера, клупског доктора медицине, спортског инспектора или самог спортисте такмичара,
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6) код контроле пола,
7) након прекида бављења спортом дуже од годину
дана,
8) након истека казне због повреде антидопинг правила.
(7) Прегледима из ст. 4, 5. и 6. овог члана утврђује се
општа здравствена способност спортисте и посебна здравствена способност у односу на конкретну спортску грану,
односно дисциплину.
(8) Прегледе наведене у ст. 4, 5. и 6. овог члана обавља овлашћени доктор медицине - специјалиста медицине
спорта.
Правилник о здравственој заштити спортиста
Члан 121.
(1) Спортске организације и појединци који организују
систематско физичко вјежбање, спортску активност и
такмичења, дужни су да обезбиједе здравствену заштиту
својим члановима и учесницима у такмичењу у складу са
Правилником о здравственој заштити спортиста, који доноси министар здравља и социјалне заштите уз сагласност
министра.
(2) Правилником из става 1. овог члана уређује се начин, врста, обим и динамика у којима се спроводе систематски прегледи за све такмичаре који учествују у систему
такмичења, сходно правилима републичких спортских савеза којима се дефинише динамика прегледа.
Завод за медицину рада и спорта
Члан 122.
(1) Јавна здравствена установа Завод за медицину рада
и спорта Републике Српске (у даљем тексту: Завод) је овлашћена здравствена установа чија је надлежност, између
осталог, здравствена заштита спортиста у Републици у
складу са законом којим се уређује област здравствене заштите.
(2) Захтјев за систематски преглед који представља
услов за наступ на такмичењу у складу са спортским правилима подноси се Заводу најкасније 30 дана прије почетка
такмичења.
(3) Завод је дужан да обезбиједи правовремено обављање систематских прегледа који представљају услов за
наступ спортиста Републике на такмичењима.
(4) Завод, у складу са овим законом и прописима којим
се уређује област здравствене заштите, може дио систематских прегледа обавити у сарадњи са домовима здравља, о
чему води евиденцију.
Трошкови систематског прегледа спортисте
Члан 123.
(1) Министарство сноси трошкове претходних систематских прегледа и периодичних општих и посебних систематских прегледа једном годишње за:
1) спортисту до 18 година,
2) спортисту са инвалидитетом,
3) категорисаног спортисту.
(2) Трошкове претходних и периодичних општих и посебних систематских прегледа спортиста старијих од 18
година сносе спортске организације, спортисти појединци
или јединице локалне самоуправе.
(3) Ванредни или контролни систематски прегледи
спортиста финансирају се личним учешћем самих спортиста или спортских организација.
Евиденција о здравственој заштити спортисте
Члан 124.
(1) О утврђеној здравственој способности спортисте
такмичара води се евиденција, уношењем података у медицинску документацију, од дана прве регистрације за одређену спортску организацију.
(2) Садржај обрасца и начин вођења медицинске документације из става 1. овог члана утврђује се у складу са
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законом којим се уређује статистика евиденција у области
здравства.
(3) Завод је дужан достављати Министарству годишњи
извјештај о евалуацији здравственог стања спортиста
такмичара.
Стипендије у спорту
Члан 125.
(1) Спортистима са посебним заслугама за развој спорта у Републици може се додијелити стипендија ради спортског усавршавања, у складу са категоризацијом спортиста.
(2) Начин и критеријуми додјеле стипендија из става 1.
овог члана прописује се Правилником из члана 118. став 6.
овог закона.
Евиденције у спорту
Члан 126.
(1) Ради организованог и систематског праћења стања у
спорту и дугорочног планирања његовог развоја у Републици, воде се сљедеће евиденције:
1) категорисаних спортиста,
2) предузетника у спорту,
3) организација у области спорта,
4) спортских стручњака и стручњака у спорту,
5) реализатора програма и програма којима се остварује
општи интерес у области спорта,
6) спортских објеката,
7) међународних спортских манифестација од значаја
за Републику.
(2) Евиденције из става 1. овог члана трајно се чувају.
(3) Евиденције из става 1. овог члана воде се као републички спортски информационо-документациони систем,
примјеном електронских средстава за обраду и складиштење података.
(4) Организације и појединци у области спорта дужни
су да поднесу Министарству пријаву за упис евиденције,
осим ако није другачије одређено овим законом.
(5) Свака промјена података који се воде у евиденцији
пријављују се Министарству у року од 30 дана од дана настанка промјене.
(6) Спортске организације воде евиденције својих чланова и о подацима који се уписују у евиденције из става 1.
овог члана и друге евиденције, у складу са законом.
(7) Спортске организације и друге организације и установе које се баве континуираном едукацијом у спорту воде
евиденције о стручном усавршавању и оспособљавању.
(8) Спортске организације воде евиденције о општим
актима организације.
(9) Министар доноси правилник којим се уређује садржај и начин вођења евиденције из ст. 1. и 8. овог члана.
Потребе и интереси грађана у области спорта у
јединици локалне самоуправе
Члан 127.
Потребе и интереси грађана за чије се остваривање обезбјеђују средства у буџету јединице локалне самоуправе, у
складу са овим законом, јесу:
1) подстицање и стварање услова за унапређење спорта
за све, односно бављења грађана спортом, посебно дјеце,
омладине, жена и лица са инвалидитетом,
2) изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији јединице локалне самоуправе, а посебно
јавних спортских терена у стамбеним насељима, или у њиховој близини и школских спортских објеката, и набавка
спортске опреме и реквизита,
3) организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе,
4) спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима,
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5) учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе на међународним такмичењима,
6) школски и универзитетски спорт,
7) дјелатност организација у области спорта чији је
оснивач или члан јединица локалне самоуправе,
8) активности спортских организација, спортских
друштава, удружења, општинских и градских спортских
савеза на територији јединице локалне самоуправе од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе,
9) унапређење заштите здравља спортиста и обезбјеђивање адекватне спортско-здравствене едукације спортиста,
посебно младих, укључујући и антидопинг едукацију,
10) стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста,
11) спречавање негативних појава у спорту,
12) спречавање свих облика насиља над дјецом у спорту,
13) унапређeње научноистраживачког рада у спорту,
14) намјенско коришћење спортских сала и спортских
објеката,
15) награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта.
Спортско признање Републике Српске
Члан 128.
(1) Спортиста, држављанин Републике, са мјестом
пребивалишта у Републици, који је као репрезентативац
СФРЈ освојио медаљу на олимпијским играма, свјетским и
европским првенствима у олимпијским спортовима Међународног олимпијског комитета - IOC дисциплинама у сениорској конкуренцији, може остварити право на Спортско
признање Републике Српске (у даљем тексту: Признање)
уколико је имао пријављено мјесто пребивалишта на територији Републике до 3. октобра 2007. године.
(2) Спортисти, држављанину Републике, који као репрезентативац Републике или Босне и Херцеговине освоји
медаљу на олимпијским играма, свјетским и европским првенствима у олимпијским спортовима Међународног олимпијског комитета - IOC дисциплинама у сениорској конкуренцији, а у тренутку освајања медаље има мјесто пребивалишта на територији Републике, додјељује се Признање.
(3) Право на признања из ст. 1. и 2. овог члана имају и
спортисти са инвалидитетом који су освојили медаљу на
параолимпијским играма Међународнoг параолимпијског
комитета - IPC.
Обрачун мјесечног новчаног примања
Члан 129.
Признање се додјељује у виду дипломе и мјесечног
новчаног примања у износу:
1) три просјечне плате након опорезивања у Републици
за децембар претходне године, према подацима органа надлежног за послове статистике, за златну медаљу на олимпијским и параолимпијским играма или за свјетски рекорд
у олимпијским дисциплинама,
2) двије и по просјечне плате након опорезивања у Републици за децембар претходне године, према подацима
органа надлежног за послове статистике, за сребрну медаљу на олимпијским и параолимпијским играма или за
златну медаљу на свјетском првенству у олимпијским дисциплинама,
3) двије просјечне плате након опорезивања у Републици за децембар претходне године, према подацима органа
надлежног за послове статистике, за бронзану медаљу на
олимпијским и параолимпијским играма или за сребрну
медаљу на свјетском првенству, као и златну медаљу на
европском првенству у олимпијским дисциплинама,
4) једне и по просјечне плате након опорезивања у Републици за децембар претходне године, према подацима
органа надлежног за послове статистике, за бронзану медаљу на свјетском првенству или сребрну медаљу на европском првенству у олимпијским дисциплинама и
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5) једне просјечне плате након опорезивања у Републици за децембар претходне године, према подацима органа
надлежног за послове статистике, за бронзану медаљу на
европском првенству у олимпијским дисциплинама.
Остваривање права на Признање
Члан 130.
(1) Спортиста којем се додјељује Признање остварује
право на Признање престанком такмичарског бављења
спортом, а најраније након навршених 40 година.
(2) Спортиста који се такмичарски бави спортом преко наведене старосне границе из става 1. овог члана стиче
право на признање по престанку такмичарског бављења
спортом.
Спортиста који остварује право на спортско
признање у другој држави
Члан 131.
Спортиста који прима новчану накнаду за спортско
признање у некој од држава које су настале распадом бивше СФРЈ нема право на Признање.
Рјешење о додјели Признања
Члан 132.
(1) Рјешења о додјели Признања доноси министар.
(2) Право на Признање остварује се од дана доношења
рјешења из става 1. овог члана.
(3) Носилац Признања дужан је својим понашањем и
учешћем у друштвеним активностима штитити углед спорта Републике, у складу са олимпијским начелима и начелима овог закона.
Носиоци Признања који су раније стекли право
на Признање
Члан 133.
(1) За носиоце признања који су стекли право на новчану накнаду у складу са важећим законом о спорту Министарство може, преко надлежног органа, покренути иницијативу за утврђивање вјеродостојности пријаве мјеста
пребивалишта у Републици.
(2) Носиоци признања који су стекли право у складу
са важећим Законом о спорту, настављају примати новчану
накнаду у складу са овим законом.
Награде у спорту
Члан 134.
(1) Награда за посебан допринос развоју и афирмацији
спорта и награда за животно дјело утврђује се рјешењем
министра.
(2) Награде из става 1. овог члана додјељују се спортистима и спортским радницима који су својим радом и резултатима допринијели развоју и угледу спорта Републике.
(3) Награда се додјељује на иницијативу републичког
спортског савеза из спорта у коме је рад и резултат остварен, у износу не већем од пет просјечених плата након опорезивања у Републици за претходни мјесец, једнократно.
Подршка заслужним спортистима и
спортским радницима
Члан 135.
Изузетно од члана 134. овог закона, министар може, у
виду једнократне годишње накнаде, додијелити средства у
висини највише до двије просјечне плате након опорезивања за претходни мјесец у Републици, као облик подршке
заслужним спортистима и спортским радницима преко 50
година старости.
Стратегија развоја спорта Републике Српске
Члан 136.
(1) Стратегију развоја спорта Републике (у даљем тексту: Стратегија) доноси Народна скупштина Републике
Српске, за период осам година, односно два олимпијска
циклуса, на приједлог Владе.
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(2) Стратегијом се утврђују:
1) стање у области спорта које постоји у тренутку доношења Стратегије,
2) основни принципи на којима се заснива развој спорта
у Републици,
3) краткорочни, периодични и дугорочни спортско-развојни циљеви у периоду за који се доноси, као и носиоци
реализације тих циљева,
4) садржина, обим и процијењена вриједност активности на реализовању постављених спортско-развојних
циљева,
5) обавезе и задаци носилаца јавне власти свих нивоа и
носилаца спортских програма на реализацији постављених
спортско-развојних циљева,
6) програм изградње спортских објеката и терена од посебног значаја за Републику.
(3) Средства за реализацију Стратегије обезбјеђују се
у буџету Републике и у буџету јединица локалне самоуправе.
(4) Јединица локалне самоуправе, у року од шест мјесеци од усвајања Стратегије, утврђује програм развоја спорта
на својој територији, у складу са Стратегијом.
ГЛАВА V
СПОРТСКЕ ПРИРЕДБЕ
Спортска приредба
Члан 137.
(1) Под појмом спортске приредбе подразумијева се
организација спортског такмичења или спортске манифестације.
(2) Организовањем спортског такмичења или спортске манифестације може се бавити спортска организација
и друго лице уписано у спортски регистар под условима
утврђеним овим законом и спортским правилима.
Обавезе организатора спортске приредбе
Члан 138.
(1) Организатор је дужан да:
1) осигура несметано и безбједно одржавање спортског
такмичења или спортске манифестације,
2) предузме мјере које омогућавају предупређење ризика настанка штете за спортисте, гледаоце и друге учеснике
спортског такмичења или спортске манифестације и трећа
лица,
3) предузме потребне безбједносне мјере за спречавање
насиља и недоличног понашања на спортским такмичењима и манифестацијама, у складу са законским прописима
којим се уређује та област и спортским правилима,
4) предузме потребне мјере за спречавање допинга на
спортској приредби у складу са спортским правилима,
5) да пријави одржавање спортске приредбе у складу са
прописима којима се уређује јавно окупљање грађана.
(2) Организатор спортског такмичења или манифестације одговара за штету која настане спортистима, гледаоцима и другим учесницима, као и трећим лицима због кршења обавеза из става 1. овог члана, у складу са општим
правилима о одговорности за накнаду штете.
(3) Надлежни републички спортски савез који је дао
сагласност, односно дозволу или наложио да се одређено
спортско такмичење или манифестација одржи иако нису
били испуњени сви прописани услови, солидарно је одговоран са организатором за штету коју на спортском такмичењу или манифестацији претрпи неко од учесника или
треће лице усљед пропуста у организацији.
(4) Спортска такмичења или манифестације које се
организују на територији Републике под руководством
међународног спортског савеза, организују се и спроводе у складу са овим законом и спортским правилима тог
савеза.
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Забрана за одговорна лица организатора такмичења
Члан 139.
Одговорна лица организатора такмичења не могу бити
лица која су правоснажно осуђена за кривична дјела против
привреде, имовине и службене дужности, нити лица правоснажно осуђена за кривична дјела сексуалне злоупотребе и
искоришћавања дјетета и радње насиља у породици и породичној заједници на штету дјеце, нити лица правоснажно
осуђена за прекршаје у вези са спортом.
Услови за организацију такмичења
Члан 140.
(1) Спортско такмичење или манифестација може да се
организује уколико организатор има обезбијеђен одговарајући објекат, односно терен или простор, опрему, стручна и
друга лица и ако испуњава друге услове у складу са законским прописима и спортским правилима.
(2) Спортиста, спортска организација, спортски тренер,
спортски судија, спортски делегат, односно друго стручно
и службено лице, може да учествује на спортском такмичењу или манифестацији ако испуњава услове утврђене
овим законом и спортским правилима.
(3) Спортски судија, спортски делегат и друго службено
лице, може остварити право на накнаду трошкова и накнаду за обављање својих дужности, у складу са правилима
надлежног републичког спортског савеза.
(4) Накнада трошкова и обављања дужности из става 3.
овог члана, не односи се на спортско такмичење или манифестацију која се организује под руководством међународног спортског савеза на територији Републике.
(5) Спортској организацији је забрањено да организују
било које такмичење или манифестацију која се заснива на
“слободној борби” два или више лица.
Кандидовање за организовање међународног
спортског такмичења
Члан 141.
(1) Спортска организација се може кандидовати за организовање међународног спортског такмичења на територији Републике.
(2) Прије подношења кандидатуре за организацију
такмичења из става 1. овог члана код међународног спортског савеза, спортска организација је дужна да:
1) формира иницијативни одбор за припрему кандидатуре,
2) припреми пројекат реализације, односно план о организовању и финансирању такмичења,
3) мишљење јединице локалне самоуправе,
4) прибави сагласност републичког спортског савеза и
5) прибави сагласност Министарства.

су:

пе,

Међународна спортска такмичења
Члан 142.
Међународна спортска такмичења у смислу овог закона
1) олимпијске и параолимпијске игре,
2) свјетско и европско првенство,
3) медитеранске игре,
4) универзијада,
5) свјетски куп и финални турнир свјетске лиге,
6) зимски и љетни олимпијски фестивал младих Евро-

7) европски и свјетски олимпијски фестивали младих,
8) балканско и друго регионално првенство,
9) финале и финални турнир европског клупског такмичења и
10) критеријумски и квалификациони међународни
спортски турнир.

7.8.2020.
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Критеријуми за сагласност на подношење кандидатуре
Члан 143.
При одлучивању о сагласности на подношење кандидатуре за организовање међународног спортског такмичења у
Републици, узимају се у обзир сљедећи критеријуми:
1) утицај на развој и ширење спортске гране или гране
спорта у којој ће се такмичење одржати,
2) број директних посматрача догађаја,
3) економска оправданост,
4) интерес јавности и овлашћених емитера за телевизијски пренос и радио-пренос, и другим начинима медијског извјештавања,
5) афирмација вриједности спорта Републике,
6) такмичење треба да се организује у спортској грани
или грани спорта која има организациону и такмичарску
традицију у Републици.
ГЛАВА VI
ШКОЛСКИ И УНИВЕРЗИТЕТСКИ СПОРТ
Школски и универзитетски спорт
Члан 144.
(1) Школски спорт, у смислу овог закона, обухвата
организоване наставне и ваннаставне спортске активности у области школског физичког васпитања, укључујући
и школска спортска такмичења која се спроводе у оквиру
васпитно-образовног процеса на основу наставног плана и
програма утврђених у складу са законом који прописује ту
област.
(2) Универзитетски спорт, у смислу овог закона, обухвата спортске активности студената и студентска спортска
такмичења.
(3) Организовано ваннаставно бављење спортским активностима ученика и студената спроводи се кроз школске,
односно студентске спортске секције, које организују школе и високошколске установе на територији Републике.
(4) Организоване школске наставне и ваннаставне
спортске активности из ст. 1. и 2. овог члана имају приоритет у вези са коришћењем школских и универзитетских
спортских сала, терена или простора у односу на активности лица изван школе или високошколске установе.
(5) Школе, високошколске установе, наставници, професори, ученици и студенти могу оснивати и одговарајуће школске, односно студентске спортске организације,
у складу са овим законом и законом којим се уређује рад
удружења и фондација.
Школски спортски савез
Члан 145.
(1) Школе могу оснивати општинске или градске
школске спортске савезе за подручје јединице локалне самоуправе, у складу са овим законом, уз претходну сагласност Министарства просвјете и културе.
(2) Општински или градски школски спортски савези
оснивају Савез за школски спорт Републике Српске, у складу са овим законом.
(3) Јединица локалне самоуправе обезбјеђује средства
за развој школског спорта, односно финансира такмичења
и рад општинских, односно градских школских спортских
савеза.
(4) Република обезбјеђује средства за финансирање
организације регионалних, републичких и међународних такмичења у оквиру Међународне спортске школске
федерације и за рад Савеза за школски спорт Републике
Српске.
Студентски спортски савез
Члан 146.
(1) Савези студената оснивају студентске спортске савезе на нивоу универзитета, у складу са овим законом.
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(2) Студентски спортски савези оснивају Универзитетски спортски савез Републике Српске, у складу са овим законом.
(3) Јединица локалне самоуправе обезбјеђује средства
за развој студентског спорта, односно финансира такмичења и рад општинског, односно градског студентског
спортског савеза.
(4) Република финансира организације студентских
спортских такмичења на нивоу универзитета, као и рад
Универзитетског спортског савеза Републике.
Оснивање школског и универзитетског
спортског савеза
Члан 147.
(1) Организација, правила и начин оснивања општинског, односно градског школског спортског савеза и Савеза
за школски спорт Републике Српске, као и начин и услови
за одржавање и организацију школских спортских такмичења у Републици, уређују се Правилником о организовању
школског спорта Републике Српске.
(2) Министар доноси Правилник из става 1. овог члана,
уз претходно прибављену сагласност министра просвјете
и културе.
(3) Организација, правила и начин оснивања студентског спортског савеза и Универзитетског спортског савеза
Републике, као и начин и услови за одржавање и организацију студенских спортских такмичења у Републици, уређују се Правилником о организацији студенских спортских
такмичења Републике Српске.
(4) Министар доноси Правилник из става 3. овог члана,
уз претходно прибављену сагласност министра за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо
друштво.
Здравствена способност за бављење школским спортом
Члан 148.
Забрањено је укључити ученике и студенте у ваннаставне спортске активности и спортска такмичења ако претходно није утврђена њихова здравствена способност за бављење спортом.
ГЛАВА VII
СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ
Спортски објекат
Члан 149.
(1) Спортски објекат је уређена и опремљена површина
и грађевински објекат намијењен обављању спортске активности и дјелатности.
(2) Спортски објекат, поред простора намијењеног
спортским активностима, обавезно мора имати и пратећи
простор - санитарни, гардеробни, спремишни, гледалишни
и други пратећи простор, и уграђену грађевинску опрему и
спортску опрему.
(3) Спортски објекат са пратећим простором обавезно
мора бити приступачан лицима са инвалидитетом.
Класификација спортског објекта према
врсти простора
Члан 150.
(1) Према врсти простора у коме се обавља спортска
активност, спортски објекат може бити:
1) затворени спортски објекат,
2) отворени спортски терен.
(2) Спортски објекат који у свом саставу има и затворене и отворене спортске просторе из става 1. овог члана у
којима се обављају спортске активности разврстава се према претежној површини отвореног или затвореног дијела
простора.
(3) Затворени спортски објекат је објекат који представља физичку, функционалну и техничко-технолошку
цјелину са свим инсталацијама, постројењима и опремом
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намијењеним за обављање одређених спортских активности, као што су хале, базени, балон-сале и слични објекти.
(4) Отворени спортски терен је посебно уређена површина намијењена за обављање одређених спортских активности која је, у складу са овим законом, класификована као
јавни спортски терен.
(5) Изузетно, за потребе обављања тренинга и реализације такмичења, јавни пут, ријека и језеро сматрају се отвореним спортским тереном у складу са овим законом.
Просторни и урбанистички план
Члан 151.
Просторни и урбанистички план јединице локалне
самоуправе садржи мрежу спортских објеката, односно
врсту, број и размјештај спортских објеката за подручје на
које се односе, а при планирању изградње стамбеног насеља, обавезно се планира изградња спортског објекта или
терена који служи дјеци, омладини и грађанима.
Обавезе власника спортског објекта
Члан 152.
(1) Власник, односно држалац спортског објекта (у
даљем тексту: власник) дужан је:
1) да га користи у складу са прописима и намјеном
спортског објекта,
2) да га одржава у технички исправном стању и да обезбиједи одговарајуће санитарно-хигијенске услове,
3) да предузме мјере којим се предупређује ризик настанка штете за кориснике и трећа лица и којим се утиче на
повећане ризике.
(2) При изградњи, реконструкцији и одржавању капиталних спортских објеката обавезно се поштују правила
надлежних међународних спортских савеза.
(3) Власник спортског објекта је дужан да обезбиједи
приступачност спортског објекта лицима са инвалидитетом.
(4) При изградњи, реконструкцији и одржавању спортских објеката који су намијењени и организовању спортских такмичења или манифестација, обавезно се поштују
правила надлежних републичких спортских савеза.
Школски и остали спортски објекти
Члан 153.
(1) Дио школе, односно високошколске установе намијењен за остваривање наставног плана и програма физичког васпитања ученика и студената, односно школска
спортска сала, школски спортски терен има статус спортског објекта, у смислу овог закона.
(2) Спортски објекат из става 1. овог члана може се давати на коришћење другим лицима само када су задовољене потребе наставних и ваннаставних спортских школских
активности, у складу са годишњим програмом рада школе
или високошколске установе.
(3) Приоритет у коришћењу школских спортских објеката су школска дјеца и омладина у оквиру редовног физичког васпитања, школске спортске секције, спортски клубови, односно њихови чланови и такмичари, а уколико су све
њихове потребе за спортским активностима задовољене, у
преосталим терминима могу их користити и лица и удружења која се спортом баве рекреативно.
(4) Објекат и уређена површина која је незамјењив
услов за обављање спортских активности на одређеном подручју, као што су планинарски дом, хангар за такмичарске
чамце и друго, има статус спортског објекта, у смислу овог
закона.
Концесија
Члан 154.
Ради рационалнијег и потпунијег остваривања општег
интереса, односно потреба грађана на одређеној територији, утврђених овим законом, изградња, одржавање и коришћење спортских објеката или њихова реконструкција и
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модернизација може бити предмет концесије, под условима
и на начин утврђен законом којим се уређују концесије.
Намјена и промјена намјене спортског објекта
Члан 155.
(1) Намјена спортског објекта за који постоји одговарајућа урбанистичка документација не може се промијенити.
(2) Министарство, по прибављању сагласности министарства надлежног за послове урбанизма и мишљења јединице локалне самоуправе на чијој се територији налази
објекат, изузетно, може одобрити привремену или трајну
промјену намјене спортског објекта, или његовог дијела
намијењеног извођењу спортских активности, уколико је
испуњен један од сљедећих услова:
1) да је на одговарајући начин обезбијеђено обављање
спортских активности на подручју на којем се налази објекат,
2) да више не постоји потреба за конкретним спортским
објектом,
3) да је промјена намјене у јавном интересу у битно
већој мјери него што је одржавање намјене објекта,
4) да објекат служи само личним спортским активностима власника, његових сродника или гостију.
(3) Одредбе ст. 1. и 2. овог члана односе се и на случајеве потпуног или дјелимичног рушења спортског објекта, или затварање објекта за коришћење у спортске сврхе
(осим ако су у питању мјере реконструкције или одржавања
које не трају дуже од годину дана), као и измјене могућности коришћења спортског објекта на начин да објекат
може да користи значајно мањи број лица него раније.
(4) Допуштена је промјена намјене дијела пратећег
простора спортског објекта, укључујући и земљиште које
припада спортском објекту, под условом да није у питању
гардеробни, санитарни, гледалишни, паркинг-простор
и сличан простор, да промјене не угрожавају извођење и
праћење спортских активности и да не умањују функционалност објекта.
(5) Надлежни орган јединице локалне самоуправе даје
сагласност на промјену из става 4. овог члана.
Одговорност за штету усљед недостатака
спортског објекта
Члан 156.
За штету која настане спортистима, гледаоцима, другим
учесницима и трећим лицима усљед недостатака спортског
објекта, као што је лоше одржавање, рђава конструкција,
мањкава изградња и са њима повезани недостаци, одговара
се по општим правилима о објективној одговорности.
Јавни спортски терен
Члан 157.
(1) Јавни спортски терен, у смислу овог закона, посебно
је уређена површина намијењена за одређене спортске активности, као што су трим-стазе, скијалишта, планинарске
стазе, бициклистичке стазе, риболовне стазе, плаже, отворени спортски терени у насељеним мјестима и слични терени, доступни грађанима под једнаким условима.
(2) Јавни спортски терен мора бити уређен, обиљежен,
опремљен и одржаван у стању које осигурава одговарајући
ниво спортских активности и безбједно коришћење, у складу са законом.
(3) Власник јавног спортског терена може да обавља
дјелатност, односно послове у вези са коришћењем терена:
1) да уреди, обиљежи, опреми и одржава терен тако да
је безбједан за кориснике,
2) да на терену обезбиједи одговарајућу сигнализацију,
тако да се она не може лако уклонити и да одговара стварним условима коришћења терена,
3) да уреди правила о реду на терену и да обезбиједи
одговарајући број стручно оспособљених и јасно означених лица за одржавање реда на терену у својству редара,
ако то природа коришћења терена захтијева,
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4) да обезбиједи одговарајући број спасилаца, ако природа коришћења терена захтијева,
5) да обезбиједи пружање хитне медицинске помоћи на
терену, ако то природа коришћења терена захтијева.
(4) Власник јавног спортског терена дужан је да прекине са коришћењем терена или дијела терена и да то на погодан начин објави, уколико наступе околности који угрожавају безбједност на терену, све док трају околности због
којих је прекинуто коришћење терена.
(5) Овлашћено лице власника јавног спортског терена
дужно је да упозори, односно удаљи са терена или његовог дијела, лица која се не придржавају правила утврђених
овим законом и правила о реду на терену, а ако она поступе
супротно налозима или пруже физички отпор, да о томе без
одлагања обавијесте овлашћено лице органа надлежног за
унутрашње послове.
(6) Министар доноси правилник којим се прописује поступак утврђивања услова из става 3. овог члана.
ГЛАВА VIII
НАДЗОР
Управни и инспекцијски надзор
Члан 158.
(1) Управни надзор над примјеном овог закона врши
Министарство.
(2) Инспекцијски надзор над примјеном овог закона
врши Републичка управа за инспекцијске послове (у даљем
тексту: Инспекторат) путем надлежних инспектора.
Надлежност за вршење надзора
Члан 159.
(1) Инспекцијски надзор у области спорта врши:
1) инспектор надлежан за област спорта (у даљем тексту: инспектор за спорт),
2) инспектор надлежан за област здравља у дијелу
утврђивања здравствене способности спортиста и испуњавања услова за обављање дјелатности према захтјевима
Завода,
3) инспектор надлежан за рад у вези са радним односима физичких лица у спорту и запослених у спортским
организацијама,
4) инспектор надлежан за порезе у вези са извршавањем пореских обавеза спортских субјеката,
5) инспектор надлежан за грађевинарство у вези са
спортским објектима.
(2) Правна и физичка лица у области спорта дужна су да
омогуће надлежном инспектору обављање инспекцијског
надзора и поступе по његовом налогу.
Садржај вршења надзора
Члан 160.
У спровођењу надзора над правним и физичким лицима у области спорта инспектор за спорт утврђује стање у
вези са обављањем спортских дјелатности и активности у
складу са одредбама овог закона и прописа којим се уређује
инспекцијски надзор, а нарочито:
1) да ли су спортске и друге организације у области
спорта организоване у складу са одредбама овог закона,
2) да ли се поштују прописи о упису у одговарајући регистар,
3) да ли спортске организације имају прописана општа
акта и да ли су она усклађена са законом и другим прописима,
4) усклађеност тијела управљања и надзора спортске
организације са овим законом и општим актима спортске
организације,
5) да ли су одлуке и други општи акти спортских организација донесени у складу са овим законом и другим
прописима,
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6) да ли лице које обавља стручне послове у спорту
испуњава за то прописане услове,
7) да ли спортска организација која обавља и друге дјелатности има прописано одобрење за обављање тих дјелатности,
8) да ли се спортска такмичења и манифестације организују у складу са овим законом и прописима донесеним
на основу закона,
9) да ли спортске организације воде прописане евиденције и да ли достављају надлежном органу прописане податке,
10) да ли су испуњени услови из члана 78. став 1. т. 3)
и 4) овог закона,
11) да ли су испуњени услови за обављање спортских
дјелатности и активности.
Овлашћења у вршењу надзора
Члан 161.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор за спорт
овлашћен је да спортској и другој организацији у области
спорта:
1) наложи отклањање недостатака и неправилности насталих неизвршавањем или неправилном примјеном закона
и других прописа,
2) наложи да се упишу у одговарајући регистар уколико
нису регистровани, односно пријаве настале измјене,
3) наложи доношење прописаних општих аката, односно њихово усклађивање са законом и другим прописима,
4) наложи да се орган управљања и надзора над радом
спортске организације усклади са овим законом и општим
актима спортске организације,
5) наложи да се одлуке и други општи акти спортских
организација ускладе са овим законом и другим прописима,
6) наложи да се за обављање стручних послова у спорту
ангажује лице које испуњава прописане услове,
7) наложи вођење и уредно одржавање прописане евиденције и достављање надлежном органу прописаних података,
8) наложи одржавање спортских такмичења и манифестација у складу са овим законом и на основу њега донесених прописа,
9) наложи да код надлежног суда поднесу пријаву ради
брисања из судског регистра ако је протекло двоструко
више времена од времена утврђеног статутом за одржавање
скупштине спортског удружења,
10) забрани рад јер не испуњава услове за обављање
спортске дјелатности или активности, односно у року одређеном у рјешењу о отклањању неправилности не испуни
те услове,
11) предузме друге мјере и радње за које је овлашћен
овим законом и другим прописима.
Надзор Министарства и јединице локалне самоуправе
Члан 162.
Министарство врши надзор над реализацијом програма
и намјенским коришћењем одобрених средстава из буџета Републике, а јединица локалне самоуправе над реализацијом програма и намјенским коришћењем одобрених
средстава из буџета јединице локалне самоуправе.
ГЛАВА IX
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Новчане казне
Члан 163.
(1) Новчаном казном од 2.000 КМ до 6.000 КМ казниће се за прекршај спортска организација или друго правно
лице ако:
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1) не закључи уговор о осигурању спортисте од посљедица несрећног случаја за вријеме обављања спортске активности (члан 30. став 1),
2) изложи спортисту спортским активностима које могу
да угрозе или погоршају његово здравствено стање (члан
35. став 1),
3) ангажује за обављање стручног рада лице које није
спортски стручњак, односно стручњак у спорту (члан 37.
ст. 1. и 2),
4) бави се пословима континуиране едукације у спорту
супротно одредбама овог закона (члан 40),
5) обавља спортске активности и дјелатности иако не
испуњава прописане услове (члан 45),
6) изабере или именује органе управљања супротно
одредбама овог закона и статуту спортске организације (чл.
56, 57. и 61),
7) се бави активностима из области спорта, а није уписано у спортски регистар (члан 67. став 6),
8) не пријави Министарству сваку промјену података
који се уписују у судски регистар (члан 70. став 5),
9) не води пословне књиге, не саставља и не подноси
финансијске извјештаје у складу са овим законом (члан 72),
10) користи имовину супротно одредбама члана 75.
овог закона,
11) обавља привредне или друге дјелатности супротно
одредбама овог закона (члан 76),
12) не поштује обавезу достављања потребне документације у поступку обавезног преобликовања (члан 84),
13) не прими у чланство организацију која испуњава
услове за пријем у чланство у складу са статутом републичког спортског савеза (члан 99. став 3),
14) не користи намјенски средства добијена из буџета
Републике (члан 114. став 9),
15) дозволи учешће на спортском такмичењу или манифестацији спортисти којем није утврђена здравствена
способност (члан 120),
16) не предузме мјере које му омогућавају предупређење ризика настанка штете за спортисте, гледаоце,
друге учеснике и трећа лица на спортском такмичењу или
манифестацији (члан 138. став 1),
17) именује као одговорно лице за организатора такмичења лице правоснажно осуђено за кривична дјела и прекршаје (члан 139),
18) организује спортско такмичење или манифестацију
иако не испуњава прописане услове (члан 140 ст. 1. и 2),
19) организује спортско такмичење или манифестацију
која се заснива на слободној борби два или више лица (члан
140. став 5),
20) кандидује се за организовање великог међународног такмичења или манифестације на територији Републике иако не испуњава прописане услове (члан 143),
21) не обезбиједи приоритет организовања школским и
студентским наставним и ваннаставним спортским активностима у вези са коришћењем школских и универзитетских спортских сала и терена (члан 144. став 4),
22) укључи ученике и студенте у ваннаставне спортске
активности и спортска такмичења без претходно утврђене
здравствене способности за бављење спортом (члан 148),
23) промијени намјену спортског објекта без одговарајуће сагласности супротно одредбама овог закона (члан
155).
(2) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у спортској организацији или другом правном
лицу новчаном казном од 100 КМ до 500 КМ.
Новчане казне
Члан 164.
(1) Новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ казниће се за
прекршај спортска организација или друго правно лице ако:
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1) закључи са малољетним спортистом уговор супротно
одредбама члана 25. став 4. овог закона,
2) не региструје уговор са спортистом код надлежног
републичког спортског савеза (члан 27. став 1),
3) не обавијести без одлагања надлежни републички
спортски савез о ништавости, поништењу, пријевременом
споразумном раскиду уговора или раскиду уговора између
спортске организације или спортисте (члан 27. став 4),
4) не закључи уговор о раду са спортистом који се професионално бави спортским активностима у тој спортској
организацији (члан 28. став 1),
5) не омогући спортисти учешће у репрезентативним
селекцијама у складу са чланом 36. овог закона,
6) не утврди потребу стручног оспособљавања и усавршавања спортских стручњака и стручњака у спорту (члан
40. став 2),
7) не води књигу чланова (члан 52. став 7),
8) именује овлашћено лице или члана органа управљања спортског удружења супротно одредбама члана 62. став
2. овог закона,
9) у правном саобраћају не користи назив и скраћени
назив у облику у којем је уписан у надлежне регистре (члан
65. став 1),
10) не сачини извјештај о свом раду и обиму и начину
стицања и коришћења средстава доступним јавности и тај
извјештај не достави Министарству (члан 114),
11) не води евиденцију о утврђеној здравственој способности спортисте такмичара (члан 124. став 1),
12) не поднесе пријаву за упис у евиденције (члан 126.
став 4),
13) не води прописане евиденције (члан 126. ст. 6, 7. и
8),
14) не обезбиједи приступачност спортског објекта лицима са инвалидитетом (члан 152. став 3),
15) не усклади своју организацију, рад и општа акта у
року утврђеном чланом 166. став 1. овог закона.
(2) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у спортској организацији или другом правном
лицу новчаном казном од 100 КМ до 500 КМ.
Новчане казне
Члан 165.
Новчаном казном од 50 КМ до 300 КМ казниће се за
прекршај физичко лице ако:
1) изложи спортисту активностима које могу да угрозе
његово здравље (члан 35. став 1),
2) обавља стручни рад иако не испуњава прописане
услове (члан 37),
3) не планира и не евидентира стручни рад (члан 40.
став 1),
4) као надлежно лице не сазове ванредну скупштину
спортског удружења (члан 58),
5) учествује у спортском такмичењу или манифестацији иако му није утврђена здравствена способност (члан 120.
ст. 1. и 2),
6) организује спортско такмичење или манифестацију
иако не испуњава услове прописане чланом 140. став 1.
овог закона,
7) учествује у спортском такмичењу или манифестацији која се заснива на слободној борби два или више лица
(члан 140. став 5),
8) користи спортски објекат супротно одредби члана
152. овог закона,
9) промијени намјену спортског објекта без одговарајуће сагласности и супротно одредбама члана 155. ст. 1, 2. и
3. овог закона,
10) промијени намјену дијела пратећег простора спортског објекта супротно одредбама члана 155. ст. 4. и 5. овог
закона.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број
ГЛАВА X
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Обавеза и рок усклађивања са одредбама Закона
Члан 166.
(1) Постојеће спортске организације, правна и физичка
лица у области спорта који су регистровани прије ступања
на снагу овог закона дужни су да се пререгиструју и ускладе своју организацију, рад и општа акта са одредбама овог
закона у року од годину дана од дана ступања на снагу овог
закона.
(2) Спортске организације из става 1. овог члана које се
не пререгиструју и ускладе своју организацију, рад и општа
акта са одредбама овог закона у року назначеном у ставу 1.
овог члана губе статус спортске организације, као и права
обављања спортских активности и дјелатности.
Упис у спортски регистар
Члан 167.
Поступак уписа у спортски регистар започет прије ступања на снагу овог закона окончаће се у складу са одредбама закона који је тада био на снази.
Важење сагласности за организацију великих
спортских манифестација
Члан 168.
Сагласности за организацију спортских манифестација
од значаја за Републику издате у складу са важећим законом важе и након ступања на снагу овог закона.
Програм обуке
Члан 169.
Републички спортски савез дужан је у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона да донесе Програм обуке за рад са дјецом до 14 година (члан 39).
Право на Спортско признање Републике Српске
Члан 170.
Спортисти који су стекли право на Спортско признање
Републике Српске према закону који је важио до ступања
на снагу овог закона настављају остваривати то право у
складу са овим законом.
Доношење правилника и подзаконских аката
Члан 171.
(1) Министар ће у року од годину дана од дана ступања
на снагу овог закона донијети:
1) Правилник о номенклатури спортских занимања и
звања (члан 37. став 4),
2) Правилник о садржају и начину вођења евиденција у
спорту (члан 126. став 9),
3) Правилник о организовању школског спорта Републике Српске (члан 147. став 1),
4) Правилник о организацији студенских спортских
такмичења Републике Српске (члан 147. став 4),
5) Правилник о поступку утврђивања услова за обављање дјелатности, односно послова у вези са коришћењем
јавног спортског терена (члан 157. став 6).
(2) Министар ће у року од девет мјесеци од дана ступања на снагу овог закона донијети:
1) Правилник о начину и поступку обављања стручног
усавршавања и оспособљавања у оквиру континуиране
едукације у спорту и о начину издавања, обнављања и одузимања лиценце и дозволе за рад (члан 40. став 7),
2) Правилник о категоризацији спортова, спортиста и
спортских стручњака и стручњака у спорту (члан 118. став
6).
(3) Министар ће у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона донијети:
1) Правилник о критеријумима и поступку давања на
коришћење и закуп спортском удружењу непокретности
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намијењених за обављање спортских дјелатности и активности (члан 71. став 7) и
2) Правилник о условима и критеријумима за финансирање реализације програма којима се остварује општи
интерес у области спорта (члан 112. став 3).
(4) Министар ће у року од 60 дана од дана ступања на
снагу овог закона донијети:
1) Правилник о испуњености посебних услова за спортске организације које врше обуку својих чланова у више
спортских дисциплина (члан 44. став 4),
2) Правилник о поступку утврђивања испуњености
услова за обављање спортских дјелатности и активности
(члан 45. став 4),
3) Правилник о поступку уписа, садржају и начину
вођења спортског регистра (члан 70. став 6),
4) Правилник о поступку трансформације из спортског
удружења у спортско привредно друштво (члан 96. став 5).
(5) До доношења прописа наведених у ст. 1, 2, 3. и 4.
овог члана примјењиваће се подзаконски прописи донесени на основу Закона о спорту (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08) који нису у
супротности са одредбама овог закона.
Правилник о здравственој заштити спортиста
Члан 172.
Министар здравља и социјалне заштите, уз претходну
сагласност министра, у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона, доноси Правилник о здравственој заштити спортиста (члан 121. став 1).
Престанак важења Закона
Члан 173.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон
о спорту (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 4/02,
66/03, 73/08 и 102/08).
Ступање на снагу Закона
Члан 174.
Овај закон објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске”, а ступа на снагу 1. јануара 2021. године.
Број: 02/1-021-676/20
22. јула 2020. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) те чл. 14. и 17. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 71/12, 52/14 и 114/17), Влада Републике Српске, на 82. сједници, одржаној 30.7.2020. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
O ФИНАНСИРАЊУ, ПРОЈЕКТОВАЊУ И ИЗГРАДЊИ
ДИОНИЦЕ АУТО-ПУТА ВУКОСАВЉЕ-БРЧКО

I
Влада Републике Српске је сагласна да се финансирање, пројектовање и изградња дионице ауто-пута Вукосавље-Брчко реализује путем такмичарског дијалога у складу
са одредбама Закона о јавним набавкама (“Службени гласник БиХ”, број 39/14).
II
Укупна процијењена вриједност капиталне инвестиције
из тачке I ове одлуке је 600.000.000,00 КМ, од чега је процијењена вриједност пројектовања и изградње предметне
дионице ауто-пута 480.000.000,00 КМ, док је процијењена
вриједност трошкова финансирања (камате, провизије и
друге накнаде) 120.000.000,00 КМ.

