
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

          Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану  97. тачка 4. Устава 

Републике Србије („Сл. гласник РС” бр. 98/06), којим је прописано да Република Србија, 

између осталог, уређује и обезбеђује одбрану и безбедност Републике Србије и њених 

грађана 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 Министарство унутрашњих послова Републике Србије доследно и уз ангажовање 

свих расположивих ресурса примењује националне правне прописе и ратификоване 

међународне конвенције у циљу превенције и сузбијања насиља и недоличног понашања 

гледалаца на спортским приредбама, и то Закон о спречавању насиља и недоличног 

понашања на спортским приредбама ("Службени гласник РС", бр. 67/2003, 101/2005 - др. 

закон, 90/2007, 72/2009 - др. закон, 111/2009 и 104/2013 - др. закон)“ и Европску 

Конвенцију о насиљу и недоличном понашању гледалаца на спортским приредбама, 

посебно на фудбалским утакмицама, при чему је од 01.11.2017. године, ступила на снагу и 

Конвенција о интегрисаном приступу, безбедности, сигурности и услугама на фудбалским 

утакмицама. 

 Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, 

којим се утврђују мере за спречавање насиља и недоличног понашања на спортским 

приредбама и у вези са спортским приредбама, ступио је на снагу 2003. године и у више 

наврата је мењан и допуњаван (2005, 2007, 2009, а последњи пут 2013. године).  

 У складу са надлежностима Министарства унутрашњих послова прописаних 

Законом о министарствима и полицијским пословима прописаним у Закону о полицији, 

перманентно се прати стање јавног реда на спортским приредбама, анализира начин 

примене позитивних правних прописа који регулишу област одржавања спортских 

приредби, у циљу сагледавања степена ефикасности примене истих и сачињавања 

адекватних предлога за измене и допуне законске регулативе које би унапредиле 

поступање полицијских службеника Министарства приликом предузимања мера 

обезбеђења спортских приредби, а самим тим и подигле степене безбедности на 

спортским приредбама. 

 Извршеним анализама, уочено је да припадници навијачких група, користећи 

поједине недостатке наведеног закона, насиље и недолично понашање преносе са 

спортских објеката у непосредну околину спортских објеката, на улице и долазне правце 

према спортским објектима, чиме се наноси немерљива штета не само друштву, већ и 

угледу и репутацији земље. Управо због појединих мањкавости овог закона, према 

починиоцима кривичних дела и прекршаја су примењиване одредбе других закона, који 

нису адекватни за сузбијање сложене друштвене појаве каква је хулиганизам. 

 Као последица појединих мањкавости Закона јавља се и потрева ангажовања 

великог броја полицијских службеника на обезбеђењу спортских приредби, па је просек 

од око 2.500-3.000 ангажованих полицијских службеника на спортским приредбама 

повећаног ризика (дерби фудалских утакмица) постао уобичајен, јер је Министарство у 

обавези да сваки могући инцидент на који укаже безбедносна процена предупреди 



додатним ангажовањем полицијских службеника, без могућности да се ослони на 

генералну превенцију коју би казнене одредбе наведеног Закона морале да остваре.    

 Сматрајући да се великој друштвеној опасности, коју са собом носи насиље на 

спортским приредбама, може, уз веће ангажовање свих специјализованих државних 

институција, супроставити доследном применом Закона о спречавању насиља и 

недоличног понашања на спортским приредбама, Министарство унутрашњих послова је, у 

сарадњи са представницима Републичког јавног тужилаштва, Прекршајног апелационог 

суда и Основног прекршајног суда у Београду сачинило Нацрт измена и допуна Закона о 

спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама.  

 Спречавање насиља и недоличног понашања нужно изискује усвајање поменутог 

Нацрта закона о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног 

понашања на спортским приредбама. Сматрамо да ће усвајање ових законских измена у 

великој мери омогућити, првенствено Министарству унутрашњих послова и правосудним 

органима, да успешно сузбију све облике насиља и недоличног понашања у вези са 

спортским приредбама, а правим навијачима и љубитељима спорта омогућити да се 

осећају безбедно и да уживају у спорту. 

 Нацрт закона о измена и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног 

понашања на спортским приредбама сачињен је паралално са израдом Нацрта закона о 

изменама и допунама Закона о приватном обезбеђењу, уз препознавање уске повезаности 

примене одредби ова два закона, када је у питању област организовања и одржавања 

спортских приредби. 

 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 

РЕШЕЊА 

 Чланом 1. Нацрта закона предвиђена је измена члана 2. Закона из разлога што, 

према тренутно важећим одредбама Закона, обавеза организатора у погледу времена 

отварања улаза није било правно регулисана, при чему је то било његово дискреционо 

право, што је у одређеним ситуацијама отежавало благовремено планирање мера 

обезбеђења од стране Министарства. Исто тако, Закон није омогућавао Министарству да у 

посебним случајевима, из разлога безбедности, наложи организатору отварање улаза у 

одређено време. Такође, постојећа формулација спортског објекта није обухватала 

одређене просторе који су саставни делови спортских објеката и у којима је могуће 

кретање физичких лица, чиме је остављена законска празнина у погледу примене 

појединих законских одредби. 

   Чланом 2. Нацрта закона мења се члан 3. Закона, имајући у виду да је термин 

Министарство уведен чланом 1. овог закона.  

 Чланом 3. Нацрта закона мења се члан 4. Закона тако што се уводе нове појаве и 

радње физичких лица које до сада нису биле инкриминисане, чиме је био отежан поступак 

процесуирања тих лица. Због уоченог недостатка, према извршиоцима су примењиване 

одредбе других закона, које нису адекватне за сузбијање сложених појава насиља и 

недоличног понашања у вези са спортским приредбама. 

 Чланом 4. Нацрта закона мења се члан 5. Закона тако што се додаје упућивање и на 

одредбе Закона о приватном обезбеђењу, имајући у виду да се исте примењују и приликом 

организовања, односно одржавања спортских приредби.  



 Чланом 5. Нацрта закона мења се члан 8. Закона ради усаглашавања са одредбама 

Закона о приватном обезбеђењу. 

 Чланом 6. Нацрта закона мења се члан 13. Закона из разлога што се указала потреба 

за прецизним дефинисањем података који се прикупљају за потребе вођења евиденције о 

продатим улазницама. Такође, прописано је да се организатор обавеже у ком законском 

року мора доставити добијене податке, имајући у виду да важећим одредбама закона то 

није било предвиђено. Допунама члана 13. Закона организатор се обавезује да достави 

Министарству и податке о идентитету лица која поседују годишње или друге повлашћене 

улазнице, управо имајући у виду потребу прецизног вођења евиденција за сва лица која 

присуствују одређеним спортским приредбама, без обзира да ли је улаз слободан или не. 

 Чланом 7. Нацрта закона мења се члан 16. Закона брисањем одређених одредби или 

дела одредби члана 16. Закона. Наиме, извршеном анализом реализације планираних мера 

обезбеђења спортских приредби, које су одржане у претходном периоду, утврђено је да 

врло често навијачи гостујућег клуба путују и на спортске приредбе које нису проглашене 

спортским приредбама “повећаног ризика'', о чему нису благовремено добијене потребне 

информације, што утиче на квалитетну организацију спортске приредбе, посебно са 

аспекта безбедности. Такође, досадашња законска могућност која је дата гостујућем клубу 

да обезбеди вршење расподеле добијених карата од стране организатора, није омогућавала 

контролу начина расподеле истих, у погледу идентитета лица којима се карте уступају, 

што је са собом носило одређене безбедносне ризике. 

  Чланом 8. Нацрта закона мења се члан 17. Закона тако што су извршена одређена 

прецизирања. Наиме, извршеном анализом реализације планираних мера обезбеђења 

спортских приредби, утврђено је постојање потребе да Министарство, у циљу спречавања 

насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, предузима законом прописане 

мере и радње и у случају одржавања спортских приредби које нису проглашене спортским 

приредбама ''повећаног ризика''.  

 Чланом 9. Нацрта закона мења се члан 18. Закона тако што је прецизно дефинисана 

зона забране продаје или конзумирања алкохолних пића приликом одржавања спортских 

приредби, имајући у виду да су се у досадашњој примени члана, у спроведеним судским 

поступцима, врло често захтеви за покретање прекршајних поступака одбацивали управо 

због постојеће формулације члана Закона. Исто тако, мора се имати у виду превентивни 

карактер адекватног процесуирања извршилаца овог прекршаја, посебно уколико се има у 

виду да се врло често као извршиоца кривичних дела или прекршаја у вези са спортским 

приредбама, у зони одржавања спортске приредбе, јављају лица која су под дејством 

алкохола. 

 Чланом 10. Нацрта закона мења се члан 21. Закона тако што су казнене одредбе 

уподобљене са предложеним изменама и допунама Закона у погледу обавезе правних лица 

као организатора спортских приредби. 

 Чланом 11. Нацрта закона мења се члан 23. Закона тако што су казнене одредбе 

уподобљене са предложеним изменама и допунама Закона. Исто тако, извршена је допуна 

члана 23. Закона у погледу пооштравања прекршајне санкције за прекршаје који се изврше 

у групи, имајући у виду да се у последње време, најтежи прекршаји у вези спортских 

приредби врше управо у групама. 

 Чланом 12. Нацрта закона предвиђено је ступање на снагу овог закона. 

 

 



 

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету Републике Србије. 


