ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ
НАСИЉА И НЕДОЛИЧНОГ ПОНАШАЊА НА
СПОРТСКИМ ПРИРЕДБАМА
Члан 1.
У Закону о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским
приредбама („Службени гласник РС”, бр. 67/03, 101/05-др. закон, 90/07 и 72/09др. закон), у члану 1. после речи: „приредбама” додају се речи: „и у вези са
спортским приредбама”.
Члан 2.
У члану 2. став 3. реч: „једног” замењује се речју: „два”, речи: „120
минута” замењују се речима: „четири часа”, а речи: „90 минута” замењују се
речима: „четири часа”.
Члан 3.
У члану 3. став 2. мења се и гласи:
„Организатор спортске приредбе врши контролу над спровођењем мера
утврђених овим законом.”
Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
„Под насиљем и недоличним понашањем на спортским приредбама, у
смислу овог закона, сматра се нарочито:
1) физички напад на учеснике спортске приредбе, односно физички
обрачун између учесника на спортској приредби;
2)

бацање предмета на спортски терен или у гледалиште;

3) уношење у спортски објекат обележја којима се вређају национална,
расна, верска или друга осећања или на други начин изазива мржња или
нетрпељивости која може да доведе до физичких сукоба;
4) оштећивање спортског објекта, опреме, уређаја и инсталација на
спортском објекту на коме се одржава спортска приредба;
5) изазивање нереда или уништавање имовине приликом доласка,
односно одласка са спортске приредбе или у спортском објекту, ремећење тока
спортске приредбе, угрожавање безбедности учесника спортске приредбе или
трећих лица;
6) неовлашћени улазак на спортски терен, односно у службене
просторије и службене пролазе спортског објекта или у део гледалишта
спортског објекта који је намењен противничким навијачима;
7) покушај уношења, односно уношење у спортски објекат, поседовање
или употреба алкохола или других опојних средстава;
8) покушај уношења, односно уношење у спортски објекат или
коришћење пиротехничких средстава и других предмета и средстава којима
може да се угрози безбедност учесника у спортској приредби или омета њен
ток;
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паљење навијачких реквизита или других предмета;

10) ношење навијачких шалова, капа или других предмета у намери да
се скрива идентитет лица.”
Члан 5.
Члан 8. мења се и гласи:
„Организатор спортске приредбе дужан је да образује одговарајућу
редарску службу или да ангажује правно лице или предузетника ради
обављања послова физичког обезбеђења и одржавања реда на спортској
приредби.
За обављање послова физичког обезбеђења и одржавања реда на
спортској приредби може се ангажовати, као редар, само лице које је прошло
програм обуке Министарства.
Министар надлежан за унутрашње послове прописује програм и начин
спровођења обуке за обављање послова из става 2. овог члана.”
Члан 6.
После члана 8. додаjу се чл. 8а и 8б који гласе:
„Члан 8а
Приликом обављања послова физичког обезбеђења и одржавања реда
на спортској приредби, редарска служба је дужна да:
1) забрани приступ објекту на коме се одржава спортска приредба
лицима која су под утицајем алкохола или других опојних средстава, или се из
њиховог понашања може закључити да су склони насилном или недоличном
понашању;
2) одвоји гостујуће навијаче усмеравањем на посебне улазе и излазе
из спортског објекта и посебан део гледалишта који је за њих одређен;
3)

обезбеди да гледалац седи на тачно одређеном месту;

4) онемогући улазак гледалаца на спортски терен и спречи њихов
прелазак из једног дела гледалишта намењен навијачима једног клуба у други;
5)
објекту;

онемогући уношење или продају алкохолних пића у спортском

6) онемогући уношење у спортски објекат предмета који се могу
употребити у насилничким поступањима (пиротехничка средства, мотке, флаше
и сл.), односно којима се може ометати ток спортске приредбе (огледала,
ласерски показивачи, звучни уређаји веће снаге, транспаренти или обележја
којима се подстиче расна, верска, национална или друга нетрпељивост и
мржња, односно чији је садржај увредљив или непристојан и сл.);
7) онемогући уношење у спортски објекат и истицање навијачких
симбола који су већих димензија и могу ометати рад службених лица, осим
застава, шалова, капа и дресова са обележјима клуба;
8) упозори, односно удаљи гледаоца који својим понашањем или
пропуштањем одређене радње може изазвати насиље на спортској приредби,
угрозити безбедност учесника спортске приредбе или ометати њен ток;
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безбедности, односно заштитна мера забране присуствовања одређеним
спортским приредбама.
Гледалац, односно група гледалаца је дужна да поступа по налозима
редарске службе приликом обављања послова из става 1. овог члана.
Члан 8б
Редар је овлашћен да употреби физичку снагу ако на други начин не
може да одбије истовремени противправни напад од себе или од другог лица
или напад усмерен на оштећење или уништење имовине, средстава или
опреме.
О употреби физичке снаге редар је дужан да сачини писмени извештај
који садржи све податке од значаја за оцену оправданости и правилности
употребе физичке снаге и да га поднесе организатору најкасније 24 часа од
употребе физичке снаге.
Извештај из става 2. овог члана организатор је дужан да достави
надлежној полицијској управи најкасније 48 сати од употребе физичке силе.”
Члан 7.
Члан 10. мења се и гласи:
„Надлежни спортски савез Републике Србије, односно организатор
спортске приредбе проглашава спортску приредбу повећаног ризика на основу
акта надлежног спортског савеза или на препоруку Министарства кад посебне
околности указују да на њој може доћи до насиља или недоличног понашања
гледалаца.”
Члан 8.
Члан 11. мења се и гласи:
„На спортским приредбама повећаног ризика организатор је дужан да:
1) оствари сарадњу с представницима
међусобне размене информација;

клубова

навијача

ради

2) о свим информацијама које поседује у вези са спортском приредбом,
обавести одмах, а најкасније 48 сати пре почетка спортске приредбе
Министарство и друге надлежне органе, надлежни спортски савез и друге
заинтересоване спортске организације, а по потреби и спортисте који учествују
на спортској приредби;
3) одреди одговорно лице задужено за спровођење мера прописаних
овим законом и сарадњу са Министарством;
4)

поступа по налозима Министарства.”
Члан 9.

У члану 12. тачка 2) мења се и гласи:
„2) обезбеди да се у продају пусте само нумерисане улазнице за
седење, чији број не може бити већи од капацитета спортског објекта и који не
угрожава безбедност учесника спортске приредбе;”.
После тачке 2) додаје се тачка 2а) која гласи:
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нумерацијом на улазницима; ”.
Члан 10.
У члану 13. речи: „као и да омогући увид у те евиденције овлашћеном
лицу Министарства” замењују се речима: „као и да те евиденције достави
Министарству”.
После става 1. додају се ст. 2. до 5. који гласе:
„Организатор је дужан да обезбеди да се улазнице продају искључиво
лицима која поседују идентификациони документ (лична карта, путна исправа и
др.).
Организатор је дужан да обезбеди да се једном лицу не може продати
више од седам улазница.
Организатор је дужан да онемогући улазак на спортску приредбу лицима
која не поседују идентификациони документ, односно лицима млађим од 16
година која нису у пратњи родитеља или старатеља.
Забрањена је препродаја улазница.”
Члан 11.
Члан 14. мења се и гласи:
„На дан одржавања спортске приредбе повећаног ризика улазнице се
продају само у спортском објекту у коме се спортска приредба одржава или у
његовој непосредној близини.”
Члан 12.
У члану 15. став 1. тачка 5) после речи: „одговарајућа” додаје се реч:
„нумерисана”.
Тачка 6) мења се и гласи:
„6) одговарајући простор за дежурног судију, јавног тужиоца и
овлашћено лице Министарства, надлежно за одржавање јавног реда и мира на
спортској приредби, са којег имају јасан преглед спортског терена и гледалишта
и приступ опреми из тачке 7) овог става;”.
У тачки 7) после речи: „снимање” додају се речи: „уласка и”.
После тачке 7) додаје се тачка 7а) која гласи:
„7а) одговарајућу просторију за безбедно задржавање учесника спортске
приредбе који се противправно понаша, као и лица којем је изречена мера
безбедности, односно заштитна мера забране присуствовања одређеним
спортским приредбама, а затечено је на спортском објекту;”.
У ставу 2. после броја: „3)” додају се запета и број: „5)”, а после броја:
„7)” додају се запета и број: „7а)”.
Члан 13.
Члан 18. мења се и гласи:
„Забрањена је продаја или конзумирање алкохолних пића у спортском
објекту и на удаљености до једног километра од њега у Београду, Крагујевцу,
Нишу и Новом Саду, а у осталим местима до 300 метара за време одржавања
спортске приредбе.”
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Члан 21. мења се и гласи:
„Новчаном казном од 1.000.000 до 2.000.000 динара казниће се за
прекршај спортски савез, спортско друштво, спортска организација - клуб или
друго правно лице организатор спортске приредбе ако:
1)

не осигура безбедно одржавање спортске приредбе (члан 3. став 1);

2) не врши контролу над спровођењем мера утврђених овим законом
(члан 3. став 2);
3)

не предузме прописане превентивне мере (члан 7);

4) не образује, односно не ангажује одговарајућу редарску службу
(члан 8. став 1);
5) ангажује редара који није прошао програм обуке Министарства (члан
8. став 2);
6)

редарска служба не обавља послове из члана 8а став 1. овог закона;

7)

не оствари сарадњу са Министарством (члан 9. став 1);

8) не обезбеди за време трајања спортске приредбе присуство
одговарајуће службе медицинске помоћи или не оствари сарадњу, односно не
обезбеди присуство других надлежних органа и организација, јавних служби и
јавних предузећа (члан 9. став 2);
9) не прогласи спортску приредбу повећаног ризика у складу са чланом
10. овог закона;
10)

не предузме радње прописане чланом 11. овог закона;

11) не предузме прописане мере пре почетка, за време трајања и по
завршетку спортске приредбе повећаног ризика (члан 12);
12) не обезбеди вођење прописаних евиденција о продаји улазница за
спортске приредбе повећаног ризика и не достави их Министарству (члан 13.
став 1);
13) не обезбеди да се улазнице продају искључиво лицима која поседују
идентификациони документ (члан 13. став 2);
14) не обезбеди да се једном лицу не може продати више од седам
улазница (члан 13. став 3);
15) не онемогући улазак на спортску приредбу лицима која не поседују
идентификациони документ, односно лицима млађим од 16 година која нису у
пратњи пунолетног лица (члан 13. став 4);
16)

продаје улазнице супротно члану 14. овог закона;

17) не обезбеди да се спортска приредба одржи у одговарајућем
спортском објекту (члан 15);
18)

не предузме мере прописане чланом 16. овог закона;

19)

продаје алкохолна пића супротно забрани (члан 18).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у
правном лицу новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице организатор
спортске приредбе новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара или казном
затвора до шездесет дана.
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спортске приредбе новчаном казном од 300.000 до 500.000 динара или казном
затвора до шездесет дана.
За прекршај из става 1. тачка 19) овог члана казниће се правно лице
новчаном казном од 1.000.000 до 2.000.000 динара.
За прекршај из става 1. тачка 19) овог члана казниће се предузетник
новчаном казном од 300.000 до 500.000 динара или казном затвора до
шездесет дана.
За прекршај из става 5. овог члана казниће се и одговорно лице у
правном лицу новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара или казном
затвора до шездесет дана.
Правном лицу коме је изречена казна за прекршај из ст. 1. и 5. овог
члана може се изрећи заштитна мера забране вршења одређене делатности.
Одговорном лицу у правном лицу коме је изречена казна за прекршај из
ст. 1. и 5. овог члана може се изрећи заштитна мера забране да врши одређене
послове.
Предузетнику коме је изречена казна за прекршај из става 6. овог члана
може се изрећи заштитна мера забране вршења одређених делатности.”
Члан 15.
Члан 22. брише се.
Члан 16.
Члан 23. мења се и гласи:
„Казном затвора од тридесет до шездесет дана и новчаном казном од
50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
1)

баца предмете на спортски терен или у гледалиште (члан 4. тачка

2);
2) уништава имовину приликом доласка или одласка са спортске
приредбе (члан 4. тачка 5);
3) неовлашћено уђе на спортски терен, односно у службене просторије
и службене пролазе спортског објекта или у део гледалишта спортског објекта
који је намењен противничким навијачима (члан 4. тачка 6);
4) унесе или покуша да унесе у спортски објекат, или поседује или
употребљава у спортском објекту, алкохол или друга опојна средства (члан 4.
тачка 7);
5) унесе или покуша да унесе у спортски објекат или користи
пиротехничка средства и друге предмете и средстава којима може да се омета
ток спортске приредбе (члан 4. тачка 8);
6)

пали навијачке реквизите или друге предмете (члан 4. тачка 9):

7) носи навијачки шал, капу или друге предмете у намери да скрива
идентитет (члан 4. тачка 10);
8)
9)
закона;
10)

не поступи по налозима редарске службе (члан 8а став 2);
препродаје улазнице противно забрани из члана 13. став 5. овог
продаје алкохолна пића супротно забрани (члан 18).
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изриче и заштитна мера забране присуствовања одређеним спортским
приредбама.
За прекршај из става 1. тач. 4), 5), и 9) овог члана уз казну за прекршај,
може се изрећи заштитна мера одузимања предмета прекршаја.”
Члан 17.
Министар надлежан за унутрашње послове донеће пропис из члана 5.
овог закона у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 18.
Спортске организације, савези, друштва, клубови и друга правна и
физичка лица која се баве организовањем спортских приредби ускладиће своја
акта са овим законом у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 19.
До почетка примене одредаба чл. 5. и 6. овог закона, члана 14. овог
закона (нови члан 21. став 1. тач. 4) до 6)) и члана 16. овог закона (нови члан
23. став 1. тачка 8)), примењиваће се одредбе члана 8, члана 21. став 1. тач. 4)
и 4а) и члана 23. став 1. тачка 7) Закона о спречавању насиља и недоличног
понашања на спортским приредбама („Службени гласник РС”, бр. 67/03, 101/05др. закон, 90/07 и 72/09-др. закон).
За прекршаје прописане чланом 21. став 1. тач. 4) и 4а) и чланом 23.
став 1. тачка 7) Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на
спортским приредбама („Службени гласник РС”, бр. 67/03, 101/05-др. закон,
90/07 и 72/09-др. закон), учињене после ступања на снагу овог закона, санкције
за организатора спортске приредбе, одговорно лице и физичко лице, изричу се
према одредбама чл. 14. и 16. овог закона.
Члан 20.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”, а одредбе чл. 5. и 6, члана 14. (нови
члан 21. став 1. тач. 4) до 6)) и члана 16. (нови члан 23. став 1. тачка 8)) овог
закона се примењују од 1. јануара 2011. године.

