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ЗАКОН О СПОРТУ 

 
Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 52/96. Види: чл. 54. Закона - 
101/2005-3. Види: чл. 94. Закона - 101/2005-28.  

 
 
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
Овим законом уређују се услови за обављање спортских активности, услови за 

обављање делатности којима се омогућавају спортске активности, начин управљања и 
коришћења и услови за промену намене коришћења спортских објеката, школски 
спорт, стручни рад у области спорта, вођење евиденција, обављање надзора и утврђује 
општи интерес у области спорта.  

Члан 2. 
Спорт, у смислу овог закона, јесте: спортско образовање (обучавање у 

физичком вежбању, развој физичких способности и стицање спортских навика); 
такмичарски спорт ( спортске активности усмерене на постизање спортских резултата); 
рекреативни спорт (спортске активности усмерене на рекреацију које се изводе 
самостално или у спортским и другим организацијама); школска спортска такмичења 
(спортска такмичења ученика и студената).  

Члан 3. 
Спортске активности, у смислу овог закона, обухватају: физичко вежбање 

(обучавање, тренинг и рекреативна активности) и спортске приредбе (спортска 
такмичења и спортске манифестације).  

Спортске активности остварују се самостално и у спортским и другим 
организацијама.  

Члан 4. 
Спортске делатности, у смислу овог закона, јесу делатности којима се 

омогућавају спортске активности, односно обезбеђују услови за њихово обављање.  
Члан 5. 

Спортиста, у смислу овог закона, јесте лице које се бави спортским 
активностима.  

Спортиста може да се бави спортским активностима аматерски или 
професионално.  

Професионални спортиста је лице које се бави спортском активношћу у виду 
занимања, самостално или у оквиру организација у области спорта.  

Члан 6. 
Такмичар је спортиста који учествује у неком од система такмичења као члан 

спортске организације, или самостално, у складу са спортским правилима.  
Врхунски спортиста је лице које је на спортским такмичењима постигло 

врхунске спортске резултате, на основу којих је разврстано у категорију врхунских 
спортиста, према републичкој категоризацији спортиста, у складу с овим законом.  

Члан 7. 
Спортске активности и спортске делатности остварују се, у складу са овим 

законом, спортским правилима надлежних спортских организација и националних и 
међународних савеза у области спорта.  
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II. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СПОРТИСТА  
Члан 8. 

Права, обавезе и одговорност спортиста уређују се спортским правилима, 
колективним уговором у области професионалног спорта и уговором између спортисте 
и спортске организације, у складу са законом.  

Члан 9. 
Професионални спортиста заснива са спортском организацијом радни однос, у 

складу са законом.  
Спортиста може засновати радни однос са спортском организацијом и на 

одређено време, без огласа, у складу са законом и спортским правилима.  
Члан 10. 

Спортиста и спортска организација, приликом закључења уговора о раду, могу 
посебно уговорити давање накнаде спортисти на име закључења уговора.  

Члан 11. 
Спортисти који се самостално бави спортским активностима као јединим и 

основним занимањем утврђује се то својство ради остваривања права и обавеза по 
основу социјалног осигурања, утврђених законом.  

Својство лица које се бави спортом као јединим и основним занимањем, може 
се утврђивати од 1. јуна 1992. године.  

Средства за здравствено и пензијско и инвалидско осигурање спортисте из 
става 1. овог члана могу обезбедити и спортске организације, спортски савези и друга 
правна лица, делимично или у целини.  

Члан 12. 
Спортиста аматер може бити здравствено осигуран, и то у обиму и на начин 

утврђен законом за осигуранике који самостално обављају делатност, ако права из овог 
осигурања не остварује по прописима о обавезном здравственом осигурању.  

Обавезе по основу осигурања из става 1. овог члана могу преузети спортске 
организације или друга правна лица.  

Основицу и стопу доприноса за здравствено осигурање лица из става 1. овог 
члана чини најнижа основица и стопа доприноса за здравствено осигурање, утврђена 
прописима за осигуранике који самостално обављају делатност.  

Члан 13. 
Спортиста аматер и спортска организација могу, у складу са спортским 

правилима, уговорити накнаду за бављење спортским активностима (новчана и друга 
награда, стипендија, накнада трошкова смештаја, исхране и др.) и накнаду за 
закључење уговора о бављењу спортским активностима.  

Члан 14. 
Такмичар може учествовати на такмичењу ако је најмање једанпут годишње 

утврђена његова општа и посебна здравствена способност, у складу са спортским 
правилима.  

Члан 15. 
Забрањена је у области спорта употреба, навођење на употребу и давање 

допинга.  
Члан 16. 

Забрањено је спортисту изложити спортским активностима које могу да угрозе 
или погоршају његово здравствено стање.  

Члан 17. 
Спортиста коме други такмичар при такмичењу нанесе телесну повреду има 

право на накнаду штете, ако му је повреда нанесена намерним или грубим кршењем 
спортских правила.  
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III. ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА  
 
1. Спортске организације  

Члан 18. 
Спортска организација јесте организација која има спортисте и која је 

основана ради обављања спортских активности.  
Спортска организација може се основати као удружење или као предузеће, 

односно установа.  
На оснивање и рад удружења, предузећа и установа из става 2. овог члана 

примењују се прописи о удружењима грађана, предузећима, односно установама, ако 
овим законом није друкчије одређено.  

Члан 19. 
Спортску организацију као удружење могу да оснују најмање два физичка 

лица.  
У спортској организацији из става 1. овог члана спортиста може да се бави 

спортским активностима аматерски или професионално.  
Члан 20. 

Спортску организацију као предузеће, односно установу, могу основати 
физичка лица, спортске организације и друга правна лица.  

У спортској организацији из става 1. овог члана спортиста може да се бави 
спортским активностима професионално или аматерски.  

Спортска организација из става 1. овог члана може обављати спортске 
активности ако има обезбеђен одговарајући простор, односно објекат, одговарајућу 
опрему, одговарајуће стручне раднике у зависности од врсте спорта, одговарајућег 
спортског стручњака за вођење спортских активности и ако испуњава услове у погледу 
безбедности спортиста у бављењу спортским активностима.  

Министар надлежан за послове спорта ближе прописује услове из става 3. овог 
члана и утврђује њихову испуњеност.  

Члан 21. 
Спортска организација планира и евидентира стручни рад у обављању 

спортских активности и води базичне евиденције, у складу са овим законом.  
Члан 22. 

Спортска организација, у обављању спортских активности, нарочито се 
ангажује на афирмацији духа олимпизма, подстицању фер плеја, борби против 
лажирања, сузбијању насиља и допинга у спорту.  

Члан 23. 
Спортска организација може засновати радни однос са спортским стручњаком, 

односно тренером, и на одређено време, без огласа, у складу са законом и спортским 
правилима.  

Члан 24.  
Спортска организација као удружење, оснива се и организује слободно, уз 

упис у регистар који води министарство надлежно за послове спорта.  
Спортска организација као удружење стиче својство правног лица даном 

уписа у регистар из става 1. овог члана.  
Члан 25. 

Спортском организацијом као удружењем управљају њени чланови на начин 
одређен статутом те организације.  
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Статутом спортске организације као удружења, може се предвидети да 
спортском организацијом управљају оснивачи сразмерно висини унетих средстава, као 
и услови и начин стицања и престанка тих права.  

Средства унета у спортску организацију као оснивачки улог чине имовину 
спортске организације.  

Члан 26. 
Друштвеним капиталом у спортској организацији као удружењу равноправно 

управљају чланови спортске организације.  
Статутом спортске организације из става 1. овог члана може се предвидети 

преношење одређених права управљања спортском организацијом физичком или 
правном лицу које унесе у спортску организацију средства у висини предвиђеној 
статутом спортске организације.  

Физичко или правно лице коме је пренето право управљања спортском 
организацијом у складу са ставом 2. овог члана, одговара за обавезе које проистекну из 
обављања делатности спортске организације целокупном својом имовином.  

Средства унета у спортску организацију по основу става 2. овог члана улазе у 
имовину спортске организације.  

Члан 27. 
Садржај и начин вођења и образац регистра из члана 24. став 1. овог закона 

прописује министар надлежан за послове спорта.  
Пријава за упис у регистар спортских организација - удружења, садржи 

податке о: називу и седишту спортске организације, именима оснивача; циљевима 
организовања; врсти спортске активности; заступању и представљању спортске 
организације; оснивачком улогу; начину обезбеђивања стручног рада са спортистима; 
спортским објектима које користи за обављање спортских активности и основу 
њиховог коришћења; лицу овлашћеном да поднесе пријаву за упис у регистар.  

Министарство надлежно за послове спорта уписује пријављену спортску 
организацију - удружење у регистар и о томе обавештава оснивача у року од 30 дана од 
дана пријема пријаве.  

 
2. Организација за обављање спортске делатности  

Члан 28. 
Спортске делатности јесу делатности којима се омогућавају спортске 

активности, односно обезбеђују услови за њихово обављање, а нарочито: обучавање, 
планирање и вођење физичког вежбања, спортско суђење, организовање спортских 
припрема и такмичења, најам опреме и објеката, послови стручног оспособљавања, 
усавршавања и информисања, истраживачко-развојни рад, саветодавне и стручне 
услуге.  

Организацију за обављање спортске делатности може основати физичко или 
правно лице које испуњава услове утврђене овим законом.  

Члан 29. 
Организација за обављање спортске делатности може обављати делатност ако 

има обезбеђен одговарајући простор, односно објекат, одговарајућу опрему и 
одговарајуће стручне и друге раднике, зависно од врсте спорта.  

Министар надлежан за послове спорта ближе прописује услове из става 1. овог 
члана и утврђује њихову испуњеност.  

Члан 30. 
Послове обучавања, планирања и вођења физичког вежбања, истраживачко-

развојног рада у области спорта и стручног усавршавања, може обављати физичко лице 
као предузетник, ако има најмање средње образовање из области спорта или физичке 
културе.  
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Послове обучавања и вођења физичког вежбања може обављати као 
предузетник и физичко лице које има најмање средње образовање а оспособљено је за 
обављање тих послова, у складу с овим законом.  

Послове из оквира спортске делатности који нису обухваћени ст. 1. и 2. овог 
члана може обављати као предузетник физичко лице које има основно образовање, ако 
законом није друкчије одређено.  

 
Члан 31. 

Предузетник који не испуњава услове у погледу стручне спреме утврђене 
овим законом може почети са радом даном подношења уговора о запошљавању лица 
које ове услове испуњава.  

На самостално обављање спортске делатности примењују се прописи о 
приватном предузетништву, ако овим законом није друкчије одређено.  

 
3. Спортска друштва и савези  

Члан 32. 
Спортске организације могу се, ради уређивања и остваривања заједничких 

циљева и интереса, као и заједничког наступања у области спорта, удруживати у 
спортска друштва.  

Члан 33. 
Спортске организације, спортска друштва, организације за обављање 

спортских делатности и стручна удружења у спорту могу се, ради уређивања питања од 
заједничког интереса, заједничког репрезентовања, уређивања питања организовања 
такмичења и статуса спортиста у одговарајућим областима, као и других питања од 
заједничког интереса, удруживати у савезе.  

Члан 34. 
Спортска друштва и савези уписују се у регистар који води министарство 

надлежно за послове спорта.  
На оснивање, упис у регистар и обављање спортских активности спортских 

друштава и савеза сходно се примењују одредбе овог закона које се односе на спортске 
организације.  

Члан 35. 
Грански савез је удружење спортских организација, односно организација за 

обављање спортских делатности за једну или више спортских грана, односно 
делатности.  

Члан 36. 
Грански савез утврђује спортска правила у одговарајућој грани спорта.  
Спортским правилима из става 1. овог члана утврђују се нарочито: правила за 

организовање спортских такмичења и учешћа на њима; услови преласка спортиста из 
једне спортске организације у другу (накнада спортисти, накнада која припада 
спортској организацији из које долази спортиста од стране спортске организације у коју 
прелази); санкције према спортској организацији која не исплати утврђену накнаду.  

Спортским правилима из става 1. овог члана не може бити условљен прелазак 
спортисте из једне у другу спортску организацију плаћањем накнаде.  

 
Члан 37. 

Општински и градски грански савези, у циљу заједничког представљања, 
уређивања питања од заједничког интереса и њиховог усклађивања, остварују своја 
права у гранским савезима Савезне Републике Југославије преко републичких гранских 
савеза.  
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Републички грански савези остварују своја права у међународним гранским 
савезима преко гранских савеза Савезне Републике Југославије.  

Члан 38. 
Спортски савези могу се образовати споразумом више гранских савеза.  
У спортски савез могу се удружити и друге заинтересоване организације и 

стручна удружења у спорту.  
 
4. Републички завод за спорт  

Члан 39. 
У циљу развоја стручног рада у области спорта и задовољавања стручних 

потреба спортиста, спортских организација и савеза оснива се установа Републички 
завод за спорт (у даљем тексту: Републички завод).  

Републички завод послује под називом "Републички завод за спорт", са 
потпуном одговорношћу.  

Седиште Републичког завода је у Београду, Кнеза Вишеслава број 72.  
Републички завод има организационе јединице у Новом Саду и Приштини.  

Члан 40. 
На организацију и рад Републичког завода примењују се прописи о јавним 

службама, ако овим законом није друкчије одређено.  
Члан 41. 

Делатност Републичког завода за спорт обухвата: периодично праћење стања 
физичких способности деце, омладине и одраслих; контролу тренираности врхунских 
спортиста и стручно саветодавну помоћ врхунским спортистима и кадровима у спорту; 
информационо документациону делатност и одржавање база података за потребе 
вођења матичних евиденција и припрему аналитичке документације за планирање, 
програмирање, валоризацију ефеката и друге стручне потребе спортских организација и 
савеза; издавачку, пропагандну и истраживачко-развојну делатност.  

Републички завод може, у складу са статутом, обављати и друге делатности, 
уз сагласност Владе Републике Србије.  

Члан 42. 
Органи Републичког завода су: директор, управни одбор и надзорни одбор.  
Директора, управни одбор и надзорни одбор Републичког завода именује и 

разрешава Влада Републике Србије.  
Управни одбор има седам чланова, од којих су три из реда запослених у 

Републичком заводу.  
Надзорни одбор има пет чланова, од којих су два из реда запослених у 

Републичком заводу.  
 
5. Обављање поверених послова  

Члан 43. 
Спортско савезу Србије поверава се да:  
1) предлаже министарству надлежном за послове спорта програме својих 

чланова који ће се финансирати из буџета Републике,  
2) утврђује категоризацију спортова, спортиста и спортских стручњака,  
3) предлаже грански савез преко којег се реализују програми којима се 

остварује општи интерес,  
4) утврђује својство лица које се самостално бави спортом као јединим и 

основним занимањем,  
5) уређује мерила за утврђивање својства лица из тачке 4) овог става,  
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6) утврђује време почетка и престанка бављења спортом као јединим и 
основним занимањем.  

Сагласност на мерила из става 1. тачка 5) овог члана даје министарство 
надлежно за послове спорта.  

Члан 44. 
Републичком категоризацијом спортова одређује се ранг спортских грана на 

основу остварених резултата, традиције, међународног, здравственог, медијског и 
финансијског значаја, атрактивности, приступачности и других значајних фактора 
појединих спортских грана.  

Републичком категоризацијом спортиста утврђују се критеријуми за 
рангирање спортиста на основу резултата, узраста, пола и републичке категоризације 
спортова.  

Републичка категоризација спортиста садржи и категоризацију 
хендикепираних спортиста.  

Републичком категоризацијом спортских стручњака утврђују се критеријуми 
за рангирање спортских стручњака на основу квалитета рада и остварених резултата.  

На акте из ст. 1. и 2. и става 4. овог члана сагласност даје министарство 
надлежно за послове спорта.  

 
IV. СПОРТСКЕ ПРИРЕДБЕ  

Члан 45. 
Организовањем спортских приредби могу се бавити спортске организације, 

савези и друга правна и физичка лица под условима утврђеним законом и спортским 
правилима.  

Члан 46. 
Организатор је дужан да осигура несметано и безбедно одржавање спортске 

приредбе.  
Организатор је дужан да предузме мере које омогућавају предупређење ризика 

настанка штете за учеснике, гледаоце и трећа лица (упозорења, истицање забрана, 
давање обавештења и упутстава и сл.), као и мере којима се на повећане ризике утиче 
(безбедност спортског објекта, исправност и адекватност инсталисане и друге опреме; 
обезбеђење хитне медицинске помоћи, одвијање манифестације у складу са 
пропозицијама и др.).  

Члан 47. 
Спортско такмичење може да се организује уколико организатор има 

обезбеђене услове предвиђене спортским правилима у погледу објекта, односно 
простора, опреме, стручних и других радника.  

Спортиста и спортска организација могу да учествују на спортском такмичењу 
ако испуњавају услове утврђене овим законом и спортским правилима.  

Члан 48. 
Организатор спортске приредбе је дужан да, имајући у виду њен значај, 

очекивани број гледалаца, месне прилике и друге околности, утврди да ли постоји 
нарочито изражен ризик да за време њеног одржавања дође до насиља или недоличног 
понашања гледалаца.  

Организатор приредбе, уколико постоји ризик из става 1. овог члана, дужан је 
да предузме потребне безбедносне мере, у складу са законом и спортским правилима.  

Члан 49. 
Министарство надлежно за послове спорта утврђује испуњеност услова из чл. 

46. до 48. овог закона и може забранити одржавање спортске приредбе уколико утврди 
да ови услови нису испуњени.  
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Члан 50. 
Спортисти, спортске организације и други учесници спортске приредбе дужни 

су да сарађују са организатором, и не смеју својим поступцима изазивати или 
доприносити насиљу или недоличном понашању гледалаца.  

Спортске организације су обавезне да подстичу организовање и добро 
понашање клубова навијача.  

 
V. ШКОЛСКИ СПОРТ  

Члан 51. 
Школска спортска такмичења у Републици чине такмичења ученика и 

студената у оквиру школског система, у складу са овим законом.  
Организацију, правила и услове одржавања ученичких и студентских 

спортских такмичења у Републици споразумно уређују министар надлежан за послове 
просвете, министар надлежан за послове спорта и Спортски савез Србије.  

Члан 52. 
Програми наставе физичког васпитања у основним и средњим школама, као и 

делови васпитно образовног програма који се односе на физичко васпитање у 
предшколским установама, доносе се уз претходно прибављено мишљење 
министарства надлежног за послове спорта.  

 
VI. СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ  

Члан 53. 
Спортски објекат је грађевина, односно простор (грађевински објекат, односно 

његов део или уређена површина), намењен за спортске активности, који може да има 
пратећи простор (санитарни, гардеробни, спремишни, гледалишни и други) и уграђену 
опрему (грађевинску и спортску).  

Члан 54. 
Власник, односно лице које управља спортским објектом и користи га (у 

даљем тексту: корисник), дужан је да га користи у складу са прописима и наменом 
објекта и одржава тако да је он технички исправан, да су обезбеђени сигурност 
спортиста, других учесника и гледалаца и одговарајући санитарно-хигијенски услови.  

Члан 55. 
Део школе, односно факултета намењен за остваривање наставног плана и 

програма физичког васпитања ученика, односно студената има положај спортског 
објекта у смислу члана 54. овог закона.  

Члан 56. 
Министарство надлежно за послове спорта, по прибављању сагласности 

министарства надлежног за послове просторног планирања и мишљења општине на 
чијем се подручју налази објекат, изузетно може одобрити привремено или трајно 
коришћење спортског објекта, или његовог дела намењеног извођењу спортских 
активности, обухваћеног одговарајућом урбанистичком документацијом, и за намене 
које нису спортске, под условом да је на одговарајући начин обезбеђено обављање 
спортских активности на подручју на којем се налази објекат.  

Допуштена је промена намене дела спортског објекта из става 1. овог члана 
под условом да тај део не служи извођењу спортских активности (сала, игралиште, 
борилиште, стрелиште, базен, и сл.), да није у функционалној вези са простором за 
извођење спортских активности (гардеробни и санитарни пратећи простори и сл.) и да 
промене не угрожавају извођење и праћење спортских активности.  
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Члан 57. 
Власник, односно корисник спортског објекта, одговара за штету која настане 

учесницима, гледаоцима и трећим лицима услед недостатака спортског објекта, по 
општим правилима о објективној одговорности.  

Члан 58. 
Јавни спортски терени, у смислу овог закона, јесу посебно уређене површине 

намењене за одређене спортске активности (трим стазе, планинарске стазе, скијашки 
терени, бициклистичке стазе, плаже и сл.), доступне грађанима под једнаким условима.  

Члан 59. 
Јавни спортски терени морају бити уређени, опремљени и одржавани у стању 

које осигурава безбедно коришћење.  
Министар надлежан за послове спорта, министар надлежан за послове заштите 

животне средине и министар надлежан за послове туризма споразумно ближе 
прописују услове и начин уређења, опремања, одржавања и коришћења јавних 
спортских терена.  

Министарство надлежно за послове спорта утврђује испуњеност услова из 
става 2. овог члана.  

 
VII. СТРУЧНИ РАД У ОБЛАСТИ СПОРТА  

Члан 60. 
Стручни рад у спортским организацијама обављају спортски стручњаци и 

стручњаци у спорту.  
Спортски стручњаци су лица која имају најмање средње образовање у области 

спорта, односно физичке културе, или су оспособљена за обављање одређених 
стручних послова у спорту, ако законом није друкчије одређено.  

Стручњаци у спорту су лица других занимања која доприносе остваривању 
спортских активности и спортских делатности.  

Члан 61. 
Министар надлежан за послове спорта ближе прописује услове за обављање 

послова оспособљавања за обављање одређених стручних послова у спорту и начин тог 
оспособљавања.  

Послове оспособљавања за обављање одређених стручних послова у спорту, у 
смислу овог закона, обавља организација која испуњава услове за обављање ових 
послова, а коју одреди министарство надлежно за послове спорта.  

Члан 62. 
Спортски стручњаци и стручњаци у спорту разврставају се према спортским 

занимањима и звањима у оквиру занимања.  
Министар надлежан за послове спорта утврђује номенклатуру спортских 

занимања и звања и услове у погледу стручне спреме, односно оспособљености за 
разврставање у звања.  

 
VIII. ЕВИДЕНЦИЈЕ  

Члан 63. 
Министарство надлежно за послове спорта води матичне евиденције 

спортских организација и савеза, организација за обављање спортске делатности, 
спортских објеката, врхунских спортиста, самосталних професионалних спортиста, 
спортских стручњака и спортских резултата.  

Спортске организације, односно организације за обављање спортске 
делатности и савези дужни су да, у складу са законом и прописима министарства 
надлежног за послове спорта, воде евиденцију чланова и евиденције о подацима из 
става 1. овог члана и достављају их министарству надлежном за послове спорта.  
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Садржај и начин вођења евиденција из ст. 1. и 2. овог члана прописује 
министар надлежан за послове спорта, по прибављеном мишљењу републичког органа 
надлежног за послове статистике.  

Члан 64. 
Спортске организације, организације за обављање спортске делатности, 

самостални професионални спортисти и савези дужни су да се пријаве у матичну 
евиденцију коју води министарство надлежно за послове спорта и да се у случају 
престанка рада из ње одјаве.  

Власник, односно корисник спортског објекта, дужан је да тај спортски 
објекат пријави у матичну евиденцију.  

 
IX. НАДЗОР  

Члан 65. 
Министарство надлежно за послове спорта обавља надзор над применом овог 

закона.  
Члан 66. 

Министарство надлежно за послове спорта обавља надзор над стручним радом 
у области спорта.  

 
Члан 67. 

Министарство надлежно за послове спорта организује надзор над стручним 
радом у области спорта преко истакнутих спортских стручњака, односно организација 
за стручни рад у области спорта.  

Начин и поступак обављања надзора над стручним радом, мере за отклањање 
уочених недостатака и друга питања од значаја за спровођење надзора над стручним 
радом у области спорта прописује министар надлежан за послове спорта.  

Члан 68. 
Спортске организације, организације за обављање спортске делатности и 

савези дужни су да омогуће обављање надзора над стручним радом, у складу с овим 
законом.  

Министарство надлежно за послове спорта може организацији из става 1. овог 
члана забранити обављање одређене спортске активности, односно делатности, ако на 
основу извештаја о извршеном надзору над стручним радом утврди да су недостаци у 
раду такве природе да могу изазвати теже последице по здравље спортиста и да нису у 
остављеном року отклоњени.  

Организацији из става 1. овог члана која онемогући обављање надзора над 
стручним радом, министарство надлежно за послове спорта може привремено 
забранити обављање спортске активности, односно делатности, све док не омогући 
обављање надзора.  

 
X. ОПШТИ ИНТЕРЕС И ПОТРЕБЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА  
 
1. Општи интерес  

Члан 69. 
Општи интерес у области спорта, за чије се остваривање средства обезбеђују у 

буџету Републике и приређивањем игара на срећу, у складу са законом, јесте:  
1) обезбеђивање услова за развој врхунског спортског стваралаштва и 

спортских такмичења школске омладине и студената;  
2) изградња, опремање и одржавање спортских објеката од интереса за 

Републику;  
3) истраживачко-развојни и научноистраживачки рад у спорту;  
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4) организација спортских такмичења и спортских манифестација од интереса 
за Републику;  

5) међурепубличка и међународна спортска сарадња;  
6) делатност организација у области спорта које је основала Република Србија 

и делатност организација које је основала територијална јединица, односно друга 
организација, а које послују средствима у државној својини и које својим размештајем, 
наменом, структуром и опремом обезбеђују услове за развој врхунског спортског 
стваралаштва;  

7) остваривање програма или делова програма других организација (спортских 
центара, спортских кампова и др.) којима се доприноси развоју спорта;  

8) обезбеђење врхунским спортистима - аматерима права из здравственог 
осигурања;  

9) стипендије врхунским спортистима за спортско усавршавање и новчана 
помоћ врхунским спортистима са посебним заслугама;  

10) национална признања и награде за посебан допринос развоју и афирмацији 
спорта.  

Члан 70. 
Организације у области спорта чијим програмима се остварује општи интерес 

у области спорта, најкасније до 1. октобра текуће године, достављају своје програме за 
наредну годину и предрачун трошкова потребних за њихово остваривање министарству 
надлежном за послове спорта.  

Министар надлежан за послове спорта утврђује који ће се програми, односно 
делови програма финансирати средствима буџета Републике Србије, по прибављеном 
стручном мишљењу о општем интересу садржаном у тим програмима, од 
одговарајућих савеза, стручних институција, установа и истакнутих стручњака.  

Члан 71. 
Влада Републике Србије утврђује национална признања и награде за посебан 

допринос развоју и афирмацији спорта и критеријуме за њихову доделу.  
Министар надлежан за послове спорта утврђује ближе услове и критеријуме за 

стипендирање врхунских спортиста и за новчану помоћ врхунским спортистима за које 
се средства обезбеђују у буџету Републике.  

Члан 72. 
Министар надлежан за послове спорта, на предлог Спортског савеза Србије, 

доноси годишњи и четворогодишњи програм којим се утврђују међународна спортска 
такмичења за чију организацију се обезбеђују средства у буџету Републике.  

Министар надлежан за послове спорта одређује ближе критеријуме за 
утврђивање општег интереса који се остварује програмима организација у области 
спорта и критеријуме за финансирање развоја врхунског спортског стваралаштва.  

Министар надлежан за послове спорта утврђује објекте од интереса за 
Републику и одређује ближе критеријуме за финансирање њихове изградње, опремања 
и одржавања.  

Члан 73. 
Корисници средстава буџета за реализацију програма којима се задовољава 

општи интерес у области спорта утврђен овим законом, обавезни су да министарству 
надлежном за послове спорта на његов захтев, а најмање једанпут годишње, доставе 
извештај о свом раду, односно остваривању програма или делова програма и 
коришћењу средстава буџета Републике.  

Министар надлежан за послове спорта може обуставити даље финансирање 
програма кориснику из става 1. овог члана који не достави извештај у предвиђеном 
року.  
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Члан 74. 
Министарство надлежно за послове спорта врши надзор над реализацијом 

програмских активности и наменским коришћењем средстава која се обезбеђују у 
буџету Републике и једном годишње извештава Владу Републике Србије о коришћењу 
средстава буџета Републике за остваривање општег интереса у области спорта, 
утврђеног овим законом.  

Члан 75. 
Влада Републике Србије именује и разрешава директора, председника и 

чланове управног и надзорног одбора организација чији се програми, којима се 
остварује општи интерес у области спорта у целини или претежно, финансирају из 
буџета Републике.  

Влада Републике Србије именује и разрешава директора, председника и 
чланове управног одбора и надзорног одбора организација које је основала 
територијална јединица, односно друга организација, а које послују средствима у 
државној својини и које својим размештајем, наменом, структуром и опремом 
обезбеђују услове за развој врхунског спортског стваралаштва.  

Влада Републике Србије утврђује организације из става 2. овог члана.  
Члан 76. 

У једној спортској грани финансирају се програми само једног гранског 
савеза, којима се остварује општи интерес утврђен овим законом.  

 
2. Потребе у области спорта  

Члан 77. 
Одређене потребе грађана у области спорта задовољавају се у општини и 

граду.  
Средства за задовољавање потреба грађана из става 1. овог члана обезбеђују се 

у буџету општине, односно града, и приређивањем игара на срећу, у складу са законом, 
и користе се, у складу са актима општине, односно града за:  

1) изградњу, одржавање и коришћење спортских објеката у којима се 
остварују потребе у области спорта у општини, односно граду;  

2) учешће у обезбеђењу реализације општинског и међуопштинског нивоа 
школских спортских такмичења;  

3) обезбеђивање посебних услова за повећање обухвата и квалитет рада са 
младим спортским талентима;  

4) финансирање делатности организација у области спорта које је основала 
општина, односно град и остваривање програма, или делова програма других 
организација којима се доприноси задовољавању потреба грађана у области спорта на 
нивоу општине, односно града;  

5) организацију и одржавање спортских такмичења и манифестација од 
значаја за општину, односно град;  

6) обезбеђивање услова за рад спортских стручњака у организацијама у 
области спорта на територији општине, односно града.  

Члан 78. 
Скупштина општине, односно града, именује и разрешава директора, 

председника и чланове управног одбора и надзорног одбора организација у области 
спорта, чији се програми којима се остварују одређене потребе грађана у области 
спорта у целини или претежно, финансирају из буџета општине, односно града.  
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XI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  
Члан 79. 

Новчаном казном од 30.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај 
спортска организација или друго правно лице ако:  

1) - престала да важи -  
2) изложи спортисту активностима које могу да угрозе или погоршају његово 

здравствено стање (члан 16);  
3) обавља спортске активности супротно одредби члана 20. став 3. овог 

закона;  
4) обавља спортску делатност супротно одредби члана 29. став 1. овог закона;  
5) организује спортску приредбу супротно одредбама чл. 46. и 48. овог закона;  
6) организује спортско такмичење супротно одредбама члана 47. овог закона;  
7) користи или одржава спортски објекат супротно одредби члана 54. овог 

закона;  
8) промени намену спортског објекта или његовог дела супротно одредбама 

члана 56. овог закона;  
9) користи јавни спортски терен супротно одредби члана 59. став 1. овог 

закона;  
10) обавља оспособљавање за одређене стручне послове у спорту супротно 

одредбама члана 61. овог закона;  
11) не води прописане евиденције или их не доставља на прописани начин 

(члан 63. став 2);  
12) не пријави се у матичну евиденцију или се из ње не одјави (члан 64. став 

1);  
13) не пријави спортски објекат у матичну евиденцију (члан 64. став 2).  
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у спортској 

организацији или другом правном лицу новчаном казном у износу од 5.000 до 50.000 
динара.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 
15.000 до 500.000 динара.  

 
Члан 80. 

Новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај физичко 
лице ако:  

1) - престала да важи -  
2) изложи спортисту активностима које могу да угрозе или погоршају његово 

здравствено стање (члан 16);  
3) организује спортску приредбу супротно одредбама чл. 46. и 48. овог закона;  
4) организује спортско такмичење супротно одредбама члана 47. овог закона;  
5) користи или одржава спортски објекат супротно одредби члана 54. овог 

закона;  
6) промени намену спортског објекта или његовог дела супротно одредбама 

члана 56. овог закона;  
7) користи јавни спортски терен супротно одредби члана 59. став 1. овог 

закона;  
8) обавља стручни рад супротно одредби члана 60. став 2. овог закона;  
9) не пријави се у матичну евиденцију или се из ње не одјави (члан 64. став 1);  
10) не пријави спортски објекат у матичну евиденцију (члан 64. став 2).  
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XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 81. 
Спортским објектима у државној и друштвеној својини који на дан ступања на 

снагу овог закона немају одговарајућу урбанистичку документацију не може се до 
доношења те документације мењати намена.  

Члан 82. 
Средства и имовину за оснивање и почетак рада Републичког завода чине 

средства и имовина Југословенског завода за физичку културу и медицину спорта из 
Београда, Завода за физичку културу Војводине из Новог Сада и Завода за физичку 
културу Косова и Метохије из Приштине, утврђена билансом стања на дан 28. фебруара 
1997. године, којима Републички завод послује као средствима у државној својини.  

Републички завод почиње са радом 1. јануара 1997. године.  
Члан 83. 

Даном почетка рада Републички завод преузима средства, права и обавезе и 
запослене раднике Југословенског завода за физичку културу и медицину спорта из 
Београда, Завода за физичку културу Војводине из Новог Сада и Завода за физичку 
културу Косова и Метохије из Приштине.  

Даном уписа Републичког завода у регистар бришу се из регистра 
Југословенски завод за физичку културу и медицину спорта из Београда, Завод за 
физичку културу Војводине из Новог Сада и Завод за физичку културу Косова и 
Метохије из Приштине.  

Члан 84. 
Директора, управни и надзорни одбор Републичког завода Влада Републике 

Србије именоваће у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.  
Управни одбор Републичког завода донеће у року од 30 дана од дана 

именовања статут и друга акта неопходна за упис Републичког завода у регистар.  
Члан 85. 

Постојеће спортске и друге организације у области спорта дужне су да ускладе 
своју организацију, рад и опште акте са одредбама овог закона до 31. децембра 1997. 
године, ако овим законом није друкчије прописано.  

По истеку рока из става 1. овог члана постојеће спортске и друге организације 
у области спорта које не поступе по одредби става 1. овог члана престају са радом и 
надлежни орган ће их после спроведеног поступка брисати из регистра.  

Спортске организације и друге организације у области спорта дужне су да 
ангажују спортског стручњака у смислу члана 20. став 3. овог закона најкасније до 31. 
децембра 1998. године.  

Члан 86. 
Кад удружење настало трансформацијом постојеће спортске организације у 

својству друштвене организације, које располаже средствима у друштвеној својини, 
престане са радом, средства која остану после подмиривања обавеза постају средства у 
државној својини и преносе се на коришћење општини на чијем подручју се налази 
седиште те организације.  

Постојеће спортске организације и спортска друштва у својству друштвене 
организације са средствима у друштвеној својини могу се трансформисати у удружење 
или предузеће са друштвеним капиталом.  

 
Члан 87. 

Спортски савез Србије донеће категоризације из члана 44. овог закона и 
мерила за утврђивање својства лица које се бави спортом као јединим и основним 
занимањем у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.  
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Уколико Спортски савез Србије не утврди категоризације из члана 44. овог 
закона у року прописаном у ставу 1. овог члана, те категоризације утврдиће министар 
надлежан за послове спорта.  

Члан 88. 
Спортске организације као предузећа, односно установе, и организације за 

обављање спортске делатности достављају надлежном суду доказе о испуњености 
услова из члана 20. ст. 3. и 4. и члана 29. овог закона у року од 90 дана од дана ступања 
на снагу прописа којим се ближе утврђују ти услови.  

Члан 89. 
Даном ступања на снагу овог закона престају да важе Закон о физичкој 

култури ("Службени гласник СРС", број 5/90) и Закон о потребама у одређеним 
областима за које се средства обезбеђују из јавних прихода ("Службени гласник РС", 
бр. 79/91 и 16/92).  

До доношења аката на основу овог закона, примењиваће се акта донета на 
основу закона из става 1. овог члана, осим ако су у изричитој супротности с овим 
законом.  

Члан 90. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику Републике Србије".  
 


