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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст 

(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта 
БиХ, на 33. редовној сједници одржаној 30. новембра 2022. године, усваја  
 
 

ЗАКОН 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СПОРТУ У БРЧКО ДИСТРИКТУ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Члан 1 

У Закону о спорту у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко 

дистрикта Босне и Херцеговине" број 14/11) у члану 9 став 1 мијења се и гласи: 

„(1) Одјељење за привредни развој, спорт и културу (у даљем тексту: Одјељење) 

води евиденцију носилаца спортских активности, као и евиденцију спортских 

стручњака, спортских објеката, спортских резултата спортиста који имају 

пребивалиште у Дистрикту, као и евиденцију одобрених и утрошених средстава из 

члана 41 става 2 овог закона од стране појединачних носилаца спортских 

активности." 

Члан 2 

(1) У члану 41 иза става 1 додају се нови ставови 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 који 

гласе: 

“(2) Средства за финансирање спорта додјељују се из буџета, у складу са Законом о 

буџету Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, по основу: 

a) финансирања и суфинансирања програма и пројеката од јавног интереса; 

b) донација за помоћ у спорту. 

(3) Финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса 

спроводи се сагласно са одредбама Закона о буџету Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине, на предлог Одјељења. 

(4) Донације за помоћ у спорту могу бити додијељене за: 

a) финансирање организовања или учешћа на аматерском такмичењу или 



манифестацији; 

b) финансирање трошкова припрема у трајању од седам до десет дана, за учешће 

на аматерском такмичењу или манифестацији; 

c) набавке спортске опреме и спортских реквизита ради организације или учешћа на 

аматерском такмичењу или манифестацији. 

(5) Донације из става 4 овог члана могу подразумијевати накнаду трошкова превоза, 

исхране, хотелског или другог смјештаја, накнаду трошкова за комуналне услуге за 

вријеме трајања аматерског такмичења или манифестације организоване у 

Дистрикту, накнаде спортским тренерима, судијама и техничком особљу за вријеме 

трајања аматерског такмичења или манифестације. 

(6) Донације из става 2 овог члана не могу бити додијељене за аматерска такмичења 

или манифестације за које су већ одобрена средства из буџета Дистрикта у оквиру 

финансирања и суфинансирања програма и пројеката од јавног интереса у истој 

фискалној години нити за професионална такмичења или манифестације. 

(7) Донације из става 2 овог члана одобравају се на предлог Одјељења посебном 

одлуком Владе за сваку појединачну донацију. 

(8) Независно од прописаних одредаба овог члана и чланова 42 и 43 овог закона, 

посебном одлуком Владе или Скупштине може бити успостављен фонд за 

награђивање успјешних спортиста Дистрикта, односно фонд за додјелу стипендија 

успјешним спортистима аматерима Дистрикта на редовном школовању, под условом 

да стипендију не остварују по другом основу, којом ће бити утврђен максимални 

номинални износ који се у ове сврхе може издвајати у току фискалне године. 

(9) Правилником о донацијама, који на предлог Одјељења усваја Влада, утврђују се 

нивои и врсте аматерских такмичења и манифестација за које се може тражити и 

одобрити донација, услови које мора испуњавати спортско удружење или савез да би 

затражило донацију, као што је број чланова удружења, значај за Дистрикт, 

успјешност на локалним такмичењима, учешће и успјешност на такмичењима на 

нивоу Босне и Херцеговине и међународним такмичењима, успјешност у 

популаризацији конкретног спорта, други извори финансирања удружења и слично, 

критеријуми за оцјену успјешности за додјелу спортских стипендија и награда, начин 

извјештавања о утрошеним средствима донација и друга питања од значаја за 

одлучивање о одобравању донације. 

(10) Посебне донације у спорту могу одобрити појединачном одлуком Скупштина или 

Влада, уколико су за исто предвиђена средства у буџету Дистрикта. 

(11) Аматерско спортско удружење или други носилац спортских активности које није 

оправдало утрошак средстава из извора који су предвиђени одредбама става 2 

тачака а) и b), не може поднијети захтјев за донацију." 



(2) Досадашњи став 2 постаје став 12. 

Члан 3 

У члану 45 ставу 1, иза тачке k) брише се интерпункцијски знак тачка: “.”, додају се 

интерпункцијски знак тачка са зарезом: “;” и нова тачка l) која гласи: 

“l) не достави извјештај о намјенском утрошку средстава за финансирање и 

суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса, односно извјештај о 

намјенском утрошку средстава донација за помоћ у спорту (члан 41 овог закона).” 

Члан 4 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

 
  

 
Број: 01-02-5731/22 
Брчко, 30. новембра 2022. године 
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