
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ
на 48. редовној сједници одржаној 30. јуна 2011. године, усваја

З А К О Н

О СПОРТУ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ПРВИ ДИО – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1
(Предмет)

Овим законом прописују се основни принципи у области спорта, организовање
спорта, права и обавезе правних и физичких лица у области спорта, права и обавезе
спортиста, стручни рад у области спорта, организовање спортских такмичења и
спортских манифестација, начин обезбјеђивања средстава за финансирање спорта и
друга питања која се односе на спорт у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине (у даљем
тексту: Дистрикт).

Члан 2
(Дефиниције)

Поједини изрази употријебљени у овом закону имају сљедеће значење:
a) спорт обухвата:

1) спортске активности и игре организоване ради постизања спортских
достигнућа која се остварују сходно утврђеним правилима као што су:
спортска такмичења и спортске приредбе;

2) спортске активности и игре организоване с циљем унапређивања
здравља или рекреације као што су: спортска рекреација, спорт за све;

3) спортске активности организоване за инвалидна лица;
4) школски и универзитетски спорт;

b) спортиста је физичко лице које се бави спортским активностима, и то као:
1) члан правног лица које обавља спортску дјелатност учествовања на

спортским такмичењима;
2) лице које обавља самосталну спортску дјелатност учествовања на

спортским такмичењима;
c) учесници у спорту су: спортисти, судије, делегати и спортски тренери;
d) врхунски спортиста је лице које је на међународним спортским такмичењима

постигло врхунске спортске резултате, односно лице које је освајач једне од
медаља на:

1) олимпијским играма;
2) свјетском првенству;
3) европском првенству;

e) спортиста аматер је лице којем зарада није циљ бављења спортским
активностима, не бави се спортом у виду занимања;
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f) спорт за лица са инвалидитетом је спортска активност у оквиру које се
лицима са инвалидитетом обезбјеђују једнаке могућности за организовано
бављење спортом и спортском рекреацијом;

g) спортска рекреација обухвата организоване или индивидуалне спортске
активности дјеце, омладине и одраслих грађана, које се остварују у оквиру
различитих облика физичког вјежбања и немају организоване такмичарске
облике;

h) спортски клуб је основни облик организовања у спорту;
i) аматерски спортски клуб је добровољна, невладина, непрофитна

организација која се оснива и региструје као удружење грађана за обављање
спортске дјелатности у складу са Законом о удружењима и фондацијама Брчко
дистрикта (у даљем тексту: Закон о удружењима);

j) спортске активности су активности које обухватају физичко вјежбање које се
односи на обучавање, тренинг, рекреативне активности и спортске приредбе
које обухватају спортска такмичења и спортске манифестације;

k) носиоци спортских активности су правна и физичка лица регистрована за
обављање спортских активности у складу са законом;

l) спортске дјелатности су дјелатности којима се омогућавају спортске
активности, односно обезбјеђују услови за њихово обављање, а нарочито:
обучавање, планирање и вођење физичког вјежбања, спортско суђење,
организовање спортских припрема и такмичења, послови стручног
оспособљавања, усавршавања и информисања, научно-истраживачки рад,
савјетодавне и стручне услуге;

m) спортски објекат је вишенамјенски отворен или затворен простор намијењен
за спортске активности;

n) грански савез је удружење правних лица у области спорта у које се удружују
правна лица која обављају спортске дјелатности у истом спорту, а који ради
остваривања заједничких интереса у поједином спорту нарочито: усклађује
активности својих чланова; организује, уређује и спроводи систем такмичења;
уређује питања која се односе на регистрацију спортиста, статус и одговорност
спортиста; промовише стручни рад у спорту и брине се о категоризованим
спортистима у оквиру те гране спорта;

o) спортска правила су општи акти спортских савеза, којима се уређује
обављање спортских активности и дјелатности и остваривање утврђених
спортских циљева.

Члан 3
(Основни принципи у организацији спорта)

Основни принципи на којима се организује спорт у Дистрикту односе се на:
a) права и слободе спортиста;
b) право свих грађана да се баве спортом под једнаким условима без обзира на

националну, вјерску, расну, политичку, социјалну и полну припадност;
c) обавезу Дистрикта да материјалном подршком и програмима развоја ствара

опште и посебне услове за спортске активности, спортско напредовање и
усавршавање;

d) аутономност правног лица у области спорта, која се односи на утврђивање
унутрашњих односа и удруживање;

e) обезбјеђивање здравствене заштите спортиста и спречавање употребе
недозвољених стимулативних средстава.

Члан 4
(Јавни интерес и циљеви Дистрикта у спорту)

(1) Спорт у Дистрикту је дјелатност од јавног интереса.
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(2) Јавни интерес у области спорта Дистрикта огледа се у:
a) развијању свијести грађана о спорту и вриједностима спорта;
b) доприносу васпитању, образовању и развоју дјеце и омладине;
c) подстицању и афирмисању спорта и његових вриједности као дијела

културе и укупних материјалних и духовних вриједности друштва;
d) очувању здравља као основе људске активности и очувању радне

продуктивности;
e) изражавању стваралаштва и хуманог живљења;
f) подстицању систематског и организованог бављења спортом у

слободном времену;
g) презентацији врхунског спортског стваралаштва на свим нивоима;
h) систематском стварању услова за остваривање врхунских спортских

резултата.

Члан 5
(Стратегија развоја спорта и програми развоја)

(1) Ради остваривања јавног интереса и циљева у спорту Дистрикта доноси се
Стратегија развоја спорта у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине (у даљем
тексту: Стратегија).

(2) Стратегија се доноси за најмање четири године.

(3) На основу Стратегије доносе се програми развоја спорта.

(4) Стратегију доноси Скупштина Брчко дистрикта БиХ на предлог Владе Дистрикта.

Члан 6
(Садржај стратегије)

Стратегијом се утврђују:
a) основна полазишта и правци развоја спорта;
b) развојни и стручни задаци у спорту;
c) оквирни критеријум за вредновање програма и финансирања програма у спорту;
d) носиоци развоја спорта и мјере контроле реализације развоја спорта.

Члан 7
(Међународна заснованост)

Спорт у Дистрикту заснива се на начелима и стандардима утврђеним у Европској
повељи о спорту, Међународној конвенцији против допинга у спорту, Европској
конвенцији о насиљу и недоличном понашању гледалаца на спортским приредбама,
Олимпијској повељи и правилима међународних спортских асоцијација и другим
важећим прописима и међународним документима.
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ДРУГИ ДИО – ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА

ГЛАВА I. ДУЖНОСТИ НОСИЛАЦА СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ

Члан 8
(Носиоци спортских активности)

(1) Носиоци спортских активности дужни су да приликом одржавања одређене
врсте и нивоа спортског такмичења обезбиједе одговарајуће спортске објекте,
спортску опрему и реквизите у складу с прописима.

(2) Власништво, посјед или коришћење спортског објекта, спортске опреме и
реквизита доказује се:

a) исправом у складу са законом;
b) уговором о закупу за одређени период у којем се обавлља спортска

дјелатност.

Члан 9
(Евиденције)

(1) Одјељење води евиденцију носилаца спортске активности, као и евиденцију
спортских стручњака, спортских објеката и спортских резултата.

(2) Носиоци спортских активности, поред уписа у судски регистар, дужни су се
уписати у евиденцију из става 1 овог члана.

(3) Правна и физичка лица из става 1 овог члана дужна су да Одјељењу пријаве
све промјене које су везане за евиденције из става 1 овог члана.

ГЛАВА II. ПРАВНА ЛИЦА У ОБЛАСТИ СПОРТА

Члан 10
(Правна лица у области спорта)

Правна лица у области спорта су:
а) спортски клуб, који може бити аматерски или професионални;
б) спортски клуб инвалидних лица, који може бити аматерски или професионални;
ц) спортско друштво;
д) спортски савези Дистрикта у одређеном спорту (у даљем тексту: грански
спортски савез);
е) спортски савез Дистрикта;
ф) удружења спортске рекреације.

Члан 11
(Спортски клуб)

(1) Основни облик организовања у спорту је спортски клуб.

(2) Спортски клуб може обављати спортску активност аматерски или
професионално.
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Члан 12
(Начин оснивања аматерског спортског клуба)

(1) Аматерски спортски клуб је добровољна, невладина, непрофитна организација
која се оснива и региструје, организује као удружење грађана за обављање
спортске дјелатности у складу са Законом о удружењима.

(2) Аматерски спортски клуб се оснива оснивачким актом у складу са Законом о
удружењима, Законом о спорту у Босни и Херцеговини и овим законом и
региструје се у Основном суду Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем
тексту: Основни суд).

(3) Аматерски спортски клуб могу основати намјање три домаћа физичка или
правна лица.

Члан 13
(Професионални спортски клуб)

(1) Професионални спортски клуб оснива се као правно лице у области спорта, с
циљем обављања спортске дјелатности.

(2) Професионални спортски клуб оснива се и региструје код Основног суда
Дистрикта у складу са законима Дистрикта.

Члан 14
(Спортски клуб инвалидних лица)

(1) Ради организовања спортске активности инвалидна лица могу основати
спортски клуб инвалидних лица.

(2) Спортски клуб инвалидних лица може обављати спортску активност аматерски
и професионално.

(3) Спортски клуб из става 2 овог члана региструје се у Основном суду у складу са
законом.

Члан 15
(Спортско друштво)

(1) Спортски клубови могу се удруживати у спортска друштва ради уређивања и
остваривања заједничких циљева и интереса и заједничког наступања у области
спорта.

(2) Међусобни односи и права спортских клубова удружених у спортско друштво,
регулишу се оснивачким актом и другим актима спортског друштва.

(3) Спортско друштво је носилац права коришћења заједничког назива и
заједничких симбола, ако оснивачким и другим актима није другачије одређено.
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Члан 16
(Грански спортски савез Брчко дистрикта Босне и Херцеговине)

(1) Ако на подручју Дистрикта дјелују најмање три спортска клуба у истој спортској
дисциплини, може се основати грански спортски савез Брчко дистрикта Босне и
Херцеговине.

(2) Грански спортски савез оснива се с циљем:
a) уређивања питања од заједничког интереса;
b) заједничког репрезентовања;
c) уређивања питања организовања такмичења и статуса спортиста у

одговарајућим областима;
d) уређивања других питања од заједничког интереса.

(3) Грански спортски савез се оснива у складу са Законом о удружењима и овим
законом.

(4) На територији Дистрикта, у складу са актима гранских спортских савеза на
нивоу Босне и Херцеговине, може се основати више гранских спортских савеза.

Члан 17
(Спортски савез Брчко дистрикта Босне и Херцеговине)

(1) Грански спортски савези и спортски клубови који се нису удружили у гранске
спортске савезе, могу се удружити у Спортски савез Брчко дистрикта Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: Спортски савез).

(2) Спортски савез се оснива у складу са Законом о удружењима, Законом о спорту
у Босни и Херцеговини и овим законом.

(3) На територији Дистрикта може се основати само један спортски савез.

(4) Надлежност спортског савеза се утврђује оснивачким актом, а односи да на:
a) утврђивање и остваривање политике промовисања спорта на подручју

Дистрикта;
b) промовисање спорта код дјеце и омладине;
c) усклађивање активности својих чланова;
d) обједињавање и усклађивање програма спорта, давање предлога за

израду програма јавних потреба у спорту и брига о његовом
остваривању;

e) бригу о врхунским спортистима и учествовање у стварању услова за
бољу припрему врхунских спортиста на међународним спортским
такмичењима;

f) давање мишљења на Нацрт стратегије из члана 5 овог закона;
g) друга питања утврђена оснивачким актом.

Члан 18
(Удружења спортске рекреације)

(1) Ради задовољавања потреба грађана за одржавањем и побољшањем здравља
и психофизичких способности и организовања бављења вјежбањем и спортским
активностима у слободно вријеме могу се основати удружења за спортске
рекреације.
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(2) Удружења спортске рекреације региструју се у Основном суду, као удружења
грађана у складу са Законом о удружењима и овим законом.

Члан 19
(Слобода и самосталност)

Правна лица у области спорта оснивају се и организују слободно и самостална су у
остваривању својих права и обавеза у складу са овим законом, Законом о удружењима
и Законом о предузећима.

Члан 20
(Стицање својства правног лица у области спорта)

Правно лице у области спорта такав статус стиче уписом у регистар код Основног
суда.

Члан 21
(Радни однос)

(1) Правна лица у области спорта могу засновати радни однос са спортистима,
стручним радницима, стручним и административним особљем.

(2) Радни однос се уређује уговором о раду у складу са Законом о раду Брчко
дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Закон о раду).

(3) Запослени имају сва права и обавезе из радног односа прописане законом из
става 2 овог члана и овим законом.

ГЛАВА III. ФИЗИЧКА ЛИЦА У ОБЛАСТИ СПОРТА

Члан 22
(Физичка лица)

Физичка лица у области спорта су: спортисти, стручни радници и спортски радници.

Члан 23
(Спортиста)

Спортиста се може бавити спортским активностима аматерски или
професионално.

Члан 24
(Професионални спортиста)

(1) Права, обавезе и одговорности професионалних спортиста регулишу се у
складу са законом, спортским правилима надлежног гранског спортског савеза,
правилником о раду и уговором о раду између спортисте и правног лица у
области спорта.
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(2) Професионални спортиста заснива радни однос с правним лицем
регистрованим за спортску дјелатност, закључивањем уговора о раду на
одређено вријеме.

(3) Уговор из става 2 овог члана потписују спортиста и лице овлашћено за
заступање правног лица из става 1 овог члана, а у случају да је спортиста
малољетно лице без потпуне пословне способности, уговор може пуноважно да
се закључи само уз писмену сагласност родитеља, усвојитеља или старатеља,
уз налаз здравствене установе којим је претходно утврђена здравствена
способност тог лица.

(4) Приликом закључивања уговора из става 2 овог члана могу се посебно
уговорити давање накнаде спортисти на име закључења уговора.

(5) Правно лице из става 1 овог члана дужно је да прије закључивања уговора
спортисту обавијести о правима, обавезама и одговорностима из става 1 овог
члана.

(6) Правно лице из става 1 овог члана је обавезно да закључи уговор с
професионалним спортистом.

Члан 25
(Спортиста аматер)

Права, обавезе и одговорности спортиста аматера уређују се законом,
спортским правилима гранског спортског савеза и општим актима правног лица.

Члан 26
(Стручна лица оспособљена за рад у спорту)

(1) Стручни радници су стручна лица оспособљена за рад у спорту.

(2) Стручни радници дужни су испуњавати сљедеће услове:
a) имају високу или вишу школску спрему из области физичког васпитања и

спорта или
b) имају високу или вишу школску спрему из других области и лиценцу за рад у

области спорта или
c) имају статус врхунског спортисте с лиценцом за рад у области спорта.

(3) Школовање кадрова за рад у области физичког васпитања и спорта, издавање
диплома и лиценци за рад у спорту обављају високошколске установе.

(4) Стручно усавршавање и оспособљавање у спорту обављају високошколске
установе и установе регистриране за послове стручног усавршавања и
оспособљавања.

Члан 27
(Врсте стручних послова)

Стручни послови у спорту у смислу овог закона су:
a) планирање и реализација спортских активности дјеце и омладине;
b) планирање и реализација спортске обуке;
c) планирање и тренирање спортиста;
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d) обучавање грађана у спортским знањима и вјештинама;
e) планирање и реализација спортске рекреације грађана;
f) дијагностиковање и провјера психофизичких и моторичких способности

учесника;
g) планирање и извођење корективне гимнастике;
h) спровођење правила у спорту;
i) информатика у спорту;
j) менаџмент и маркетинг у спорту;
k) научно-истраживачке дјелатности.

Члан 28
(Спортски радници)

(1) Спортски радници су стручна лица која имају лиценце за обављање одређених
активности у спорту, а у складу с правилима кровног спортског савеза.

(2) Спортски радници из става 1 овог члана су: судије, делегати и други.

Члан 29
(Забрана дискриминације)

(1) Забрањена је свака непосредна и посредна дискриминација спортиста у
обављању спортских активности, с обзиром на неко лично својство, спол,
статус, опредјељење или увјерење, укључујући и дискриминацију
професионалних спортиста и спортиста који то желе да постану у погледу
запошљавања, зараде или услова рада.

(2) Одредбе уговора између спортисте и правног лица у области спорта у којима се
утврди дискриминација спортисте су ништаве.

(3) Одредбе спортских правила и општих аката правног лица у области спорта
којима се утврђује дискриминација спортисте се не примјењују.

(4) Спортисти који нема валидан уговор са одређеним правним лицем у области
спорта не може бити спортским правилима ускраћено право закључивања
уговора о раду са другим правним лицем у области спорта, односно прелазак у
друго правно лице у области спорта и наступање за њега на спортским
такмичењима у својству професионалног спортисте.

(5) Спортиста има право на надокнаду штете коју претрпи актима дискриминације
из ставова 1, 2, 3 и 4 овог члана.

(6) Право на надокнаду штете из става 5 овог члана спортиста остварује у складу
са Законом о облигационим односима.

ГЛАВА IV. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СПОРТИСТА

Члан 30
(Права спортиста)

Спортиста има право да:
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a) буде заштићен од сваке врсте духовног и физичког насиља, угрожавања
слободе људског и спортског достојанства;

b) користи спортске објекте и опрему, услуге стручног рада и здравствене заштите
у складу с прописима;

c) на основу слободно изражене воље учествује у селекцијама репрезентације
Босне и Херцеговине.

Члан 31
(Обавезе спортиста)

(1) Спортиста је обавезан да се придржава општих и посебних правила прописаних
овим законом, правилима правног лица у области спорта и правилима
међународних спортских асоцијација.

(2) Спортиста је обавезан да:
a) поштује норме и правила спортског понашања;
b) редовно тренира и учествује на такмичењима;
c) поштује спортска правила, службена лица и гледаоце;
d) својим понашањем чува углед спортског колектива и средине коју

представља;
e) сарађује са здравственим установама и посебним органима који

провјеравају употребу недозвољених стимулативних средстава.

Члан 32
(Права и обавезе спортиста страних држављана)

(1) У спортским такмичењима у Дистрикту могу учествовати и спортисти страни
држављани.

(2) Права и обавезе спортиста страних држављана регулишу се уговором с
правним лицима у области спорта у складу с међународним спортским
правилима.

(3) Спортисти, страни држављани, дужни су да посједују дозволу за рад издату од
надлежног органа Дистрикта.

ГЛАВА V. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У СПОРТУ И АНТИДОПИНГ КОНТРОЛА

Члан 33
(Обавезно обављање здравствених прегледа)

(1) У спортским такмичењима може учествовати само лице за које је утврђена
општа и посебна здравствена способност у складу са Законом о здравственој
заштити Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

(2) Обављање здравствених прегледа спортиста, начин вођења евиденције и
медицинске документације спортиста реализује се у складу са прописима.
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Члан 34
(Забрана допинга)

(1) Спортистима и свим учесницима у спорту забрањено је узимање недозвољених
стимулативних средстава, давање или подстицање њиховог коришћења у
складу с правилима Свјетске антидопинг агенције (WADA).

(2) За праћење активности против допинга у спорту надлежна је Агенција за
антидопинг контролу, која је основана Законом о спорту Босне и Херцеговине.

ГЛАВА VI. СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА, СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ И
СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ

Члан 35
(Циљ спортских такмичења и спортских манифестација)

Спортска такмичења и спортске манифестације организују се са циљем
афирмације и популаризације спорта и остваривања врхунских спортских резултата.

Члан 36
(Организација спортских такмичења и спортских манифестација)

(1) Организовањем спортских такмичења и спортских манифестација могу се
бавити, као организатори или суорганизатори, правна и физичка лица
регистрована за обављање спортске дјелатности, у складу са законом, школа и
универзитет за област школског и универзитетског спорта.

(2) Уколико у Дистрикту не постоји правно и физичко лице из става 1 овог члана,
организовање може преузети Спортски савез, под условима који су прописани
овим законом.

Члан 37
(Дужности организатора)

Организатор спортског такмичења и спортске манифестације (у даљем тексту:
организатор) је дужан да предузме мјере које обезбјеђују несметано и сигурно
одржавање спортских такмичења и спортских манифестација у складу са овим и
посебним законом.

Члан 38
(Сузбијање насиља и недоличног понашања гледалаца на спортским

такмичењима и спортским манифестацијама)

(1) Обавеза организатора спортских приредаба је сигурност одржавања спортских
такмичења која подразумијева: безбједност гледалаца, такмичара и других
учесника спортског такмичења или спортске приредбе и стварање окружења
које спречава, сузбија и санкционише недолично понашање, нереде, те насиље,
прије, за вријеме и након спортског такмичења или спортске приредбе, заштита
гледалаца, заштите других грађана и њихове имовине и имовине правних лица.
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(2) Начин и мјере за спречавање и сузбијање насиља и недоличног понашања
гледалаца на спортским такмичењима и спортским манифестацијама прописују
се посебним законом.

Члан 39
(Спортски објекат)

Услови које мора испуњавати спортски објекат:
a) да има простор намијењен спортским активностима;
b) да има неопходне пратеће садржаје у складу с прописима;
c) да има обезбијеђен приступ објекту за инвалидна лица;
d) да испуњава услове за спортске објекте прописане актима међународних

спортских асоцијација;
e) да испуњава стандарде прописане законим и другим прописима.

Члан 40
(Коришћење спортских објеката)

(1) Спортски објекти користе се првенствено за спортске активности.

(2) Начин и услови додјеле на коришћење спортских објеката у власништву Брчко
дистрикта Босне и Херцеговине врше се у складу са Законом о јавној имовини
Брчко дистрикта БиХ.

ГЛАВА VII. СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И НАДЗОР

Члан 41
(Средства за финансирање)

(1) Средства за финансирање спортских активности остварују се:
a) од чланарина;
b) из буџетских средстава Дистрикта;
c) из донација и спонзорства правних и физичких лица;
d) из прихода од закупнина;
e) од игара на срећу;
f) из других прихода.

(2) Средства за финансирање из буџета Дистрикта обезбјеђују се у складу с
Програмом из члана 5 овог закона, који се доноси на основу Стратегије.

Члан 42
(Признање за спорт)

(1) За изузетан допринос у развоју спорта, којим се афирмише Дистрикт, утврђује
се „признање за спорт“ као највише спортско признање на нивоу Дистрикта.

(2) Признање за спорт се додјељује правним и физичким лицима која обављају
спортску дјелатност.

(3) Признање за спорт се може додијелити и другим правним и физичким лицима
заслужним за развој спорта у Дистрикту.
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(4) Критеријуми за додјелу признања за спорт утврђују се подзаконским актом који
доноси Влада Дистрикта, на предлог шефа Одјељења.

Члан 43
(Награда за врхунске спортске резултате)

(1) За постигнуте врхунске спортске резултате додјељује се новчана награда.

(2) Критеријуме за додјелу награде из става 1 овог члана, износ награде и начин
додјељивања награде утврђује Влада Дистрикта.

Члан 44
(Надзор)

(1) Надзор над примјеном овог закона врши Одјељење.

(2) Инспекцијски надзор над спровођењем овог закона врши надлежна инспекција.

ГЛАВА VIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 45
(Казнене одредбе)

(1) Новчаном казном у износу од 2.000,00 КМ до 4.000,00 КМ казниће се за
прекршај правно лице ако:

a) обавља спортску дјелатност, а није регистровано и уписано у регистар у
складу са одредбама овог закона и Закона о спорту у БиХ (члан 9 овог
закона);

b) закључи уговор са професионалним спортистом супротно одредбама
члана 24 става 6 овог закона;

c) обављање стручних послова у спорту препусти лицима која за то не
испуњавају законске услове (члан 26 овог закона);

d) врши дискриминацију спортиста (члан 29 овог закона);
e) не предузме неопходне мјере с циљем заштите спортиста у складу с

чланом 30 ставом 1 тачком а) овог закона;
f) омогући да на спортском такмичењу учествује лице за које није утврђена

општа или посебна здравствена способност (члан 33 овог закона);
g) дозволи спортисти употребу допинг средстава супротно члану 34 ставу 1

овог закона;
h) организује спортска такмичења и спортске манифестације, а да за то не

испуњава услове прописане овим законом и Законом о спорту у БиХ
(члан 36 овог закона);

i) не предузме мјере које обезбјеђују несметано и безбједно одржавање
спортских такмичења и спортских манифестација (члан 37 овог закона);

j) не изврши обавезе из члана 38 овог закона;
k) организује спортску манифестацију у објекту који не испуњава прописане

услове (члан 39 овог закона).

(2) За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 1.000,00 КМ до 2.000,00 КМ.
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Члан 46
(Новчане казне за физичка лица)

Новчаном казном од 500,00 КМ до 1.500,00 КМ за прекршаје из става 1 тачака
е), f), g) и h) овог члана казниће се физичко лице.

ТРЕЋИ ДИО – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 47
(Усклађивање и доношење подзаконских аката)

(1) Влада Дистрикта је дужна да донесе Стратегију из члана 5 овог закона, у року
од једне године од дана ступања на снагу овог закона.

(2) Влада Дистрикта је дужна да донесе подзаконски акт из члана 41 овог закона у
року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 48
(Усклађивање аката)

Правна лица у области спорта дужна су да ускладе своје опште акте са
одредбама овог закона у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 49
(Ступање на снагу)

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном
гласнику Брчко дистрикта БиХ.

Број: 01-02-425/11
Брчко, 30. јуна 2011. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Есад Атић


