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, 72/09
– др. закон, 111/09 и 104/13 – др. закон), у члану 2. после става 3. додаје се
нови став 4. који гласи:
„Организатор спортске приредбе повећаног ризика дужан је да отвори
улазе најкасније два сата пре почетка спортске приредбе, а организатори
осталих спортских приредаба најкасније сат времена пре почетка спортске
приредбе или у друго време које одреди министарство надлежно за унутрашње
послове (у даљем тексту: Министарство).”.
Досадашњи став 4. постаје став 5.
У досадашњем ставу 5. који постаје став 6. после речи: „спремишни и
др.)” додају се запета и речи: „као и простор на који је улазак и кретање
физичких лица условљено поседовањем улазнице или дозволе коју издаје
организатор спортске приредбе”.
Досадашњи ст. 6. и 7. постају ст. 7. и 8.
Члан 2.
У члану 3. став 1. речи: „министарством надлежним за унутрашње
послове (у даљем тексту: Министарство)” замењују се речју: „Министарством”.
Члан 3.
У члану 4. тачка 3) пре речи: „уношење” додају се речи: „Покушај
уношења или”, а после речи: „објекат” додају се речи: „или истицање у
спортском објекту”.
После тачке 8) додаје се тачка 8а) која гласи:
„8а) поседовање у доласку или одласку са спортске приредбе
пиротехничких средстава, предмета и средстава којима може да се угрози
безбедност;”.
Тачка 10. мења се и гласи:
„10) маскирање лица ради прикривања идентитета у случају вршења
било ког облика насиља, коришћењем одевних или других предмета.”.
Додаје се став 2. који гласи:
„Сви изрази у овом закону имају једнако родно значење, без обзира да
ли се користе у мушком или женском роду и односе се подједнако на мушки и
на женски род.”.
Члан 4.
У члану 5. после речи: „грађана” додају се речи: „и приватном
обезбеђењу”.
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Члан 5.
У члану 8. после става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Приликом одржавања међународних спортских приредаба, спортских
приредаба повећаног ризика или спортских приредаба највишег ранга
националних екипних спортских такмичења, организатор је дужан да, за
обављање послова редарске службе, ангажује правно лице или предузетника
за вршење послова приватног обезбеђења.”.
Члан 6.
У члану 8а став 1. тачка 9) брише се.
Члан 7.
У члану 13. став 1. мења се и гласи:
„Организатор спортске приредбе из члана 8. став 2. овог закона дужан је
да води евиденцију о продатим улазницама, која садржи: име и презиме, ЈМБГ
или број путне исправе (ако се ради о странцу) лица којима се улазнице
продају.“.
После става 1. додају се нови ст. 2-4. који гласе:
„Организатор спортске приредбе дужан је да евиденцију из става 1. овог
члана одмах достави територијално надлежној јединици Министарства по месту
одржавања спортске приредбе, а најкасније до завршетка спортске приредбе,
након чега је брише.
Организатор спортске приредбе дужан је да достави надлежној
организационој јединици Министарства по месту одржавања спортске приредбе
податке о идентитету лица која поседују годишње и друге повлашћене
улазнице, пре почетка такмичења и у случају наступања промене.
Одредбе става 1. овог члана примењују се и на организаторе спортских
приредаба који омогућавају бесплатан улаз посетиоцима.”.
Досадашњи ст. 2-4. постају ст. 5-7.
У досадашњем ставу 3. који постаје став 6. реч: „седам” замењује се
речима: „укупно четири”, а после речи: „улазнице” додају се речи: „независно од
начина продаје”.
Досадашњи став 5. брише се.
Члан 8.
У члану 16. став 1. речи: „повећаног ризика” бришу се.
Тачка 3) брише се.
Члан 9.
У члану 17. став 1. речи: „повећаног ризика” бришу се.
Члан 10.
Члан 18. мења се и гласи:
„Члан 18.
Забрањена је продаја или конзумирање алкохолних пића у спортском
објекту или на удаљености до једног километра од средишње тачке спортског
терена у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду, а у осталим местима до
300 метара за време одржавања спортске приредбе, ваздушном линијом.”.
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Изузетно од одредби члана 6. овог закона, надзор над спровођењем
става 1. овог члана у односу на продају алкохолних пића може вршити и
Комунална полиција.”.
Члан 11.
У члану 21. став 1. тачка 4) речи: „став 1” замењују се речима: „ст. 1. и 2”.
Тачка 12) мења се и гласи:
„12) не обезбеди вођење прописаних евиденција о продаји улазница за
спортске приредбе и не достави их територијално надлежној организационој
јединици Министарства по месту одржавања спортске приредбе или је не
обрише након достављања (члан 13. ст. 1. и 2);”.
У тачки 13) број: „2” замењује се бројем: „5”.
У тачки 14) речи: „седам улазница” замењују се речима: „четири
улазнице”, а број: „3” замењује се бројем: „6”.
У тачки 15) број: „4” замењује се бројем: „7”.
Члан 12.
У члану 23. став 1. после тачке 1) додаје се нова тачка 1а) која гласи:
„1а) физички напада учеснике на спортској приредби или учествује у
физичком обрачуну на спортској приредби (члан 4. тачка 1);”.
После тачке 5) додаје се нова тачка 5а) која гласи:
„5а) поседује у доласку или одласку са спортске приредбе пиротехничка
средства, предмете и средства којима може да се угрози безбедност (члан 4.
тачка 8а);”.
Тачка 7) мења се и гласи:
„7) маскира лице ради прикривања идентитета у случају вршења било
ког облика насиља, коришћењем одевних или других предмета (члан 4. тачка
10);”.
Тачка 9) брише се.
У тачки 10) после речи: „продаје” додају се речи: „или конзумира”.
После става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Ако је прекршај из става 1. овог члана извршен у групи, учинилац
прекршаја казниће се казном затвора од 45 до 60 дана и новчаном казном од
100.000 до 150.000 динара.”.
Досадашњи став 2. постаје став 3.
После досадашњег става 2. који постаје став 3. додаје се став 4. који
гласи:
„Лице коме је правоснажном пресудом изречена заштитна мера из става
3. овог члана, а који прекрши меру, казниће се за прекршај казном затвора од
30 до 60 дана.”.
Досадашњи став 3. постаје став 5.
У досадашњем ставу 3. који постаје став 5. број „9)” замењује се бројем
„5а)”, а речи: „може се изрећи” замењују се речима: „обавезно се изриче”.
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Члан 13.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

