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На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланско-
подрињског кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 
6/04 и 10/04), на приједлог Владе Тузланског кантона, 
Скупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној 
30.4.2021. године, доноси

З А К О Н

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА 
О НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОМ РАДУ

Члан 1.
У Закону о научноистраживачком раду

(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 14/17) 
у члану 7. у ставу (2) ријечи „образовања, науке, 
културе и спорта“ замјењују се ријечима „образовања 
и науке“. 

Члан 2.
У члану 13. ријечи „образовања, науке, културе и 

спорта“ замјењују се ријечима „образовања и науке“.

Члан 3.
У члану 19. иза ријечи „тијело“ додају се ријечи 

„Владе Кантона“.

Члан 4.
Члан 20. мијења се и гласи:

„Члан 20.
(Именовање, структура, рад и пријевремено 

разрјешење Кантоналног савјета)
(1) Кантонални савјет, водећи рачуна о научним 

областима из члана 7. став (1) овог закона, на 
приједлог министра, именује Влада Кантона.  

(2) Кантонални савјет броји девет чланова 
(предсједник и осам чланова) и именује се на мандат 
од четири године. 

(3) Кантонални савјет чини:
а) осам истакнутих научних радника запослених у 

научноистраживачкој организацији или акредитованој 
високошколској установи, регистрованој на подручју 
Кантона и 

б) један представник привреде.   
(4) Члан Кантоналног савјета из става (3) тачка а) 

овог члана може бити и лице у почасном научном 
звању заслужног научника или почасном звању 
професора емеритуса.

(5) Рад Кантоналног савјета ближе се уређује 
пословником о раду, који доноси Кантонални савјет 
уз сагласност министра. 

(6) Кантонални савјет о свом раду и стању у 
области научноистраживачког рада на подручју 
Кантона, најмање једном годишње, подноси извјештај 
Влади Кантона.  

(7) Влада Кантона или Министарство могу од 
Кантоналног савјета затражити доставу одређених 
информација, ставова или приједлога мјера за 
унапређење стања у области научноистраживачког 
рада. 

(8) Влада Кантона, на приједлог министра, може 
разријешити члана Кантоналног савјета и прије 
истека мандата, ако утврди да је рад истог неуспјешан 
у реализацији послова из члана 22. овог закона. 

(9) Чланови Кантоналног савјета за свој рад 
остварују право на накнаду чија висина се утврђује 
актом о именовању, у складу са актом Владе Кантона 
о утврђивању накнада за рад предсједника и чланова 
управних и надзорних одбора.

(10) Средства за рад Кантоналног савјета 
обезбјеђују се у Буџету Кантона, на буџетској 
позицији „Наука“ у надлежности Министарства.  

(11) Административне послове за Кантонални 
савјет обавља Министарство.“

Члан 5.
Члан 21. брише се. 

Члан 6.
Члан 22. мијења се и гласи:

„Члан 22.
(Надлежност Кантоналног савјета)

Кантонални савјет обавља сљедеће послове:
а) прати стање и развој научноистраживачког рада 

и технолошког развоја у Кантону и предлаже мјере за 
њихово унапређивање;

б) даје препоруке с циљем развоја 
научноистраживачке инфраструктуре и обуке нове 
генерације научника;

ц) предлаже мјере за афирмацију и напредовање 
научноистраживачког кадра, односно научноистра-
живачког рада;

д) предлаже начин финансирања научноистра-
живачког рада;

е) предлаже научноистраживачке пројекте од 
интереса за Кантон, као и пројекте за јачање 
капацитета и побољшања услова истраживања и 
развоја;
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На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланско-
подрињског кантона“, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене 
новине Тузланског кантона“, бр. 13/99, 10/00, 14/02, 
6/04 и 10/04), на приједлог Владе Тузланског кантона, 
Скупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној 
23.6.2021. године, доноси

З А К О Н

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
АРХИВСКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ

Члан 1.
У Закону о архивској дјелатности („Службене новине 

Тузланског кантона“, бр. 15/00, 2/02 и 13/11), у члану 1., у 
члану 4. и у члану 55. ставу 1., испред ријечи „оп{tина“ 
изражене у одређеном падежу додаје се ријеч „град/“ 
изражена у одговарајућем падежу.

Члан 2.
У члану 3. иза става 1. додаје се нови став 2., који 

гласи: „Записи или документи су списи, исправе, 
помоћне канцеларијске и пословне књиге, картотеке, 
карте, нацрти, цртежи, плакати, обрасци, слике у покрету 
(филмови, видео-записи), звучни записи, микрофилмски 
облици, машински читљиви записи, датотеке, програми 
и средства за њихово коришћење.“

Досадашњи ставови 2., 3., 4., 5. и 6. постају ставови 
3., 4., 5., 6. и 7.

Члан 3.
У члану 4. ријечи „регистратурски материјал“ 

замјењују се ријечима „регистратурна грађа“.

Члан 4.
У члану 6. став 2. мијења се и гласи:
„Архива је саставни дио правног субјекта 

(регистратуре) са једном или више просторија у којима 
се на прописан начин одлаже и чува регистратурна  
грађа до предаје надлежном архиву или излучивања 
безвриједног регистратурског материјала.“

У истом члану, иза става 3. додаје се нови став 4., који 
гласи:

„Стручна обрада архивске грађе у архиву врши се 
примјеном међународних и националних стандарда и 
норми за обраду и опис архивске грађе.“

Члан 5.
У члану 9. у ставу 4. ријечи „министар образовања, 

науке, културе и спорта Кантона“ замјењују се ријечима 
„министар за културу, спорт и младе Кантона“.

Члан 6.
У члану 12. у ставу 1. иза алинеје 4. додаје се нова 

алинеја 5., која гласи:
„ - уколико стварају и чувају регистратурну грађу у 

дигиталном облику донесу правилник којим се регулише 
поступак стварања и чувања регистратурне грађе у 
дигиталном облику, на који сагласност даје Архив;“

Иза алинеје 16. додају се нове алинеје 17., 18., 19., 20. 
и 21., које гласе:

„- прибављају стручно мишљење Архива, прије 
предузимања мјера које се односе на техничко-
технолошку заштиту архивске грађе (микрофилмовање, 
дигитализација).

- обезбиједе дуготрајно чување електронске 
архивске грађе, њено одржавање, мигрирање, односно 
пребацивање на нове носаче у прописаним форматима 
све до предаје електронске архивске грађе надлежном 
архиву, а по правилу када базе података, електронски 
документи и предмети буду до краја довршени и 
комплетирани;

- обезбиједе одабирање и излучивање дигиталних 
записа, уз одобрење Архива;

- отварањем стечајног или ликвидационог поступка 
над правним лицима, стечајни или ликвидациони 
управник је дужан у року од 30 дана обавијестити Архив 
о покретању стечајног или ликвидационог поступка, те 
обезбиједити услове за безбиједну заштиту архивске 
грађе правног лица;

- стечајни или ликвидациони управник је одговоран за 
правовремено провођење поступка сређивања архивске 
грађе у складу са одредбама овог закона, те припрему и 
предају архивске грађе Архиву.“
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Иза става 1. додаје се нови став 2., који гласи:
„Ближи пропис о поступку микрофилмовања и 

дигитализације у регистратурама доноси Министарство 
на приједлог Архива.“

Члан 7.
У члану 12. у ставу 1. алинеји 16., у члану 55. у 

ставовима 1. и 2., у члану 56. у ставовима 1. и 2. и у члану 
57., ријеч „запосленик“ изражена у одређеном падежу 
једнине или множине замјењује се ријечју „радник“ у 
одговарајућем падежу једнине или множине.

Члан 8.
У члану 13. иза става 4. додаје се нови став 5., који 

гласи:
„Ствараоци и имаоци регистратурне грађе дужни 

су, након одабирања, уништити излучени безвриједни 
регистратурски материјал, којему су истекли рокови 
чувања. При уништавању морају се предузети мјере 
заштите тајности података који би могли повриједити 
јавни интерес или интерес грађана.“

Досадашњи ставови 5. и 6. постају ставови 6. и 7.

Члан 9.
У члану 15. у ставу 3. ријечи „Министарству 

образовања, науке, културе и спорта“ замјењују се 
ријечима „Министарству за културу, спорт и младе.“

Члан 10.
У члану 19. иза става 3. додају се нови ставови 4. и 

5., који гласе:
„У случају покренутог поступка стечаја или 

ликвидације правног лица, стечајни односно 
ликвидациони управник дужан је да преда архивску 
грађу правног лица које престаје са радом прије брисања 
правног лица из судског регистра.

Ствараоци и имаоци архивске грађе настале у 
периоду 1992. – 1995. година, дужни су предати исту 
Архиву у сређеном стању, примјењујући сумарно-
аналитичке пописе архивске грађе за примопредају.“

Члан 11.
Иза члана 22е. додаје се нови члан 22ф., који гласи:

„Члан 22ф.

Чување изворне регистратурне грађе у дигиталном 
облику спроводи се на начин којим се за све вријеме 
чувања обезбјеђује њена доступност, употребљивост и 
цјеловитост.

Регистратурна грађа у дигиталном облику за све 
вријеме чувања мора да омогућава репродукцију 
садржаја изворне документарне грађе.

Регистратурна грађа из става 2. овог члана чува се 
уз обезбјеђење њене доступности, употребљивости, 
аутентичности и цјеловитости.

Регистратурна грађа се дугорочно чува у дигиталном 
облику записа и на носачу записа за дугорочно чување.

Под дигиталним обликом записа из става 4. овог 
члана подразумијева се облик који обезбјеђује очување 
садржаја и све друге услове чувања регистратурне грађе 

у дигиталном облику, а по истеку рока од пет година 
омогућава претварање у нов дигитални облик записа, 
који ће такође испуњавати услове чувања.

Носач записа из става 4. овог члана је електронски 
носач записа који обезбјеђује све услове чувања 
регистратурне грађе и омогућава већи број преноса са 
садашњих на будуће носаче записа.

Свака јединица регистратурне грађе претворена у 
дигитални облик равноправна је јединици изворне грађе 
у физичком облику ако је ималац, односно стваралац те 
грађе поступак њеног стварања и чувања у дигиталном 
облику извршио у складу са правилником којим се 
регулише поступак стварања и чувања регистратурне 
грађе у дигиталном облику, на који је сагласност дао 
Архив.“

Члан 12.
У члану 23. иза става 2. додаје се нови став 3., који 

гласи:
„На коришћење приватне архивске грађе у архивима 

примјењују се одредбе о коришћењу јавне архивске 
грађе, ако овим законом или другим прописом није 
другачије уређено.“

Члан 13.
Иза члана 24. додаје се нови члан 24а., који гласи:

„Члан 24а.

Коришћење јавне архивске грађе се ограничава или 
забрањује ако:

а) се тиме угрожава интерес Босне и Херцеговине, 
Федерације и Кантона;

б) се наноси штета правним и физичким лицима;
ц) се користи противно захтјевима пријашњег 

власника и ствараоца;
д) постоје индиције о злоупотреби грађе;
е) је архивска грађа у обради.
У изузетним случајевима, несређена архивска грађа 

може се дати на коришћење на начин прописан за 
коришћење јавне архивске грађе за научно-истраживачке 
потребе.

Акт о забрани, односно о ограничењу коришћења 
јавне архивске грађе, доноси директор Архива.“

Члан 14.
Члан 33б. мијења се и гласи:

„Члан 33б.
Директор Архива доноси рјешење којим се имаоцу 

приватне архивске грађе налаже предаја грађе на чување 
надлежном архиву, ако ималац са њом не поступа у 
складу са одредбама овог закона, те постоји опасност од 
њеног оштећења или уништења.

На рјешење из става 1. овог члана може се поднијети 
жалба Министарству, у року од 15 дана од дана пријема 
рјешења.

Жалба на рјешење не одлаже извршење рјешења.
Приватна архивска грађа остаје на чувању код 

надлежног архива све док ималац приватне архивске 
грађе не докаже да је поступио по рјешењу и да испуњава 
услове за чување приватне архивске грађе.“
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Члан 15.
У члану 36. иза става 3. додаје се нови став 4., који 

гласи:
„За обављање архивске дјелатности градови/општине 

могу основати своје архиве.“
Досадашњи став 4. постаје став 5.

Члан 16.
У члану 36. у ставу 4. ријечи „и приватни архиви“, 

у члану 40. у ставу 4. ријечи „и приватни архив“, те у 
члану 63. ријечи „и приватне“ бришу се.

Члан 17.
У члану 37. иза алинеје 24. додају се нове алинеје 25., 

26., 27., 28. и 29., које гласе:
„- бави се научно-истраживачким радом у складу 

са овим законом и прописима о научно-истраживачкој 
дјелатности;

- организује библиотечки фонд који прикупља домаће 
и иностране стручне и научне публикације из области 
архивистике, историје, информатике, као и стручне и 
научне публикације објављене на основу истраживања 
архивске грађе која се налази у архивским фондовима и 
збиркама;

- ради утврђивања значаја цјелине јавне архивске 
грађе, планирања и утврђивања приоритета у спровођењу 
мјера заштите архивске грађе ван архива, Архив врши 
категоризацију стваралаца и ималаца, те категоризацију 
архивских фондова и збирки;

- Архив задржава право да, примјеном стручних 
начела и критерија, одреди које категорије регистратурне 
грађе у регистратурама се морају чувати трајно, као 
архивска грађа;

- учествује у креирању и развоју информационих 
система, система за управљање документима код 
стваралаца и ималаца регистратурне грађе, у циљу 
постизања интегритета система и задовољења стручних 
норми и стандарда у којима се архивирају документа 
настала у њему.“

Досадашња алинеја 25. постаје алинеја 30.

Члан. 18.
У члану 40. у ставу 4. ријечи „и страно“ бришу се.
Иза става 4. додаје се нови став 5., који гласи:
„Послове правне заштите имовине и 

имовинских интереса Архива обавља Кантонално 
правобранилаштво.“

Члан 19.
У члану 47. у ставу 1., у алинеји 1. иза ријечи 

„Архива“ додају се ријечи „уз претходно прибављену 
сагласност Владе Кантона“.

У истом ставу, у алинеји 6. иза ријечи 
„систематизацији“ додају се ријечи „уз претходно 
прибављену сагласност Владе Кантона“.

Члан 20.
У члану 50. став 2. мијења се и гласи:
„За директора Архива може бити именовано лице 

које има високу стручну спрему VII степена, из области 

друштвених или хуманистичких наука, односно високо 
образовање најмање првог циклуса Болоњског система 
студирања које се вреднује са 240 ЕЦТС бодова, 
најмање пет година радног искуства послије стицања 
одговарајуће стручне спреме и да се одликује стручним, 
радним и организационим способностима“.

У ставу 6. иза ријечи „два пута“, додаје се ријеч 
„узастопно“.

Члан 21.
У члану 55. у ставу 1., у члану 56. у ставовима 1., 2. и 

4. и у члану 57. у ставу 1., ријечи „архивистички испит“ 
изражене у одређеном падежу, замјењују се ријечима 
„архивистички/архиварски испит“ у одговарајућем падежу.

Члан 22.
У члану 58. став 1. мијења и гласи: 
„Стручне архивске послове у Архиву и другим 

архивским установама обавља стручно архивско особље 
у звањима:

1. за раднике високе стручне спреме односно високог 
образовања првог циклуса Болоњског система студирања 
који се вреднује са најмање 240 ЕЦТС бодова: архивист, 
виши архивист и архивски савјетник;

2. за раднике више стручне спреме односно високог 
образовања првог циклуса Болоњског система студирања 
који се вреднује са најмање 180 ЕЦТС бодова: виши 
архивски техничар и архивски техничар I врсте;

3. за раднике средње стручне спреме: архивски 
манипулант и архивски техничар II врсте.

Иза става 1. додаје се нови став 2., који гласи:
„Архивске послове у регистратурама обављају 

радници у звањима:
1. за раднике високе стручне спреме односно високог 

образовања првог циклуса Болоњског система студирања 
који се вреднује са најмање 240 ЕЦТС бодова: архивар,

2. за раднике више стручне спреме односно високог 
образовања првог циклуса Болоњског система студирања 
који се вреднује са најмање 180 ЕЦТС бодова: архивар 
техничар,

3. за раднике средње стручне спреме: архивар 
техничар II врсте и архивар манипулант.“

Досадашњи став 2. постаје став 3.

Члан 23.
У члану 59. ријеч „архивара“ замјењује се ријечју 

„архивара/архивиста“.

Члан 24.
Члан 74б. мијења се и гласи:

„Члан 74б.
Архив има печат у складу са Законом о печату 

Тузланског кантона („Службене новине Тузланског 
кантона“, број: 8/20).

Печат Архива је округлог облика, пречника 50 мм, а 
садржи сљедећи текст: Босна и Херцеговина, Федерација 
Босне и Херцеговине, ТУЗЛАНСКИ КАНТОН, Јавна 
установа Архив Тузланског кантона Тузла, све исписано 
у концентричним круговима око грба Кантона који се 
налази у средини печата.
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Архив може имати и мали округли печат, пречника 
25 мм, садржине као у ставу 2. овог члана.

Текст на печату је исписан латиницом на босанском и 
хрватском језику и ћирилицом на српском језику.“

Члан 25.
У року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог 

закона Министарство ће, на приједлог Архива, донијети 
проведбени пропис из члана 6. став 3. овог закона.

Члан 26.
Архив је дужан у року од 60 дана од дана ступања 

на снагу овог закона ускладити своје опште акте и 
пословање са одредбама овог закона.

Члан 27.
(Ступање на снагу)

Овај закон ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеним новинама Тузланског Кантона“.

    Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а            Предсједник   
- Федерација Босне и Херцеговине -       Скупштине Тузланског кантона 
  Т У З Л А Н С К И  К А Н Т О Н    
            С к у п ш т и н а                                      Слађан Илић, с.р.
         Број: 01-02-399-8/21      
       Тузла, 23.6.2021. године        

639
На основу члана 24. став 1. тачка ц), а у вези 

са чланом 11. тачка ц) Устава Тузланског кантона 
(„Службне новине Тузланско-подрињског кантона“, бр. 
7/97 и 3/99 и „Службене новине Тузланског кантона“, 
бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04), на приједлог Владе 
Тузланског кантона, Скупштина Тузланског кантона, на 
сједници одржаној 23.6.2021. године, доноси

З А К О Н

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ОСНОВНОМ ОДГОЈУ И ОБРАЗОВАЊУ

Члан 1.
У Закону о основном одгоју и образовању - 

пречишћени текст („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 10/20 и 8/21) у члану 109. иза ријечи 
„директора“ у другом реду текста, додају се ријечи “или 
вршиоца дужности директора“.

Члан 2.
Члан 110а. мијења се и гласи:

Члан „110а.
(Обављање послова директора од 

стране других лица)
(1) У случају да директор или вршилац дужности 

директора школе буде спријечен у вршењу дужности 
усљед привремене спријечености за рад, а школа 
сходно одредбама закона и Педагошких стандарда нема 
помоћника директора, Школски одбор ће овластити 
лице из реда наставника или стручних сарадника школе 

које ће привремено замјењивати директора школе.
(2) У случају да школа нема именованог директора 

или вршиоца дужности директора школе све послове 
из надлежности директора школе, који су неопходни за 
несметано функционисање школе, обављаће секретар 
школе.

(3) У случају да је секретар школе спријечен за 
обављање послова из става (2) овог члана, или школа 
нема секретара, Министарство ће овластити лице из реда 
наставника или стручних сарадника школе за обављање 
послова који су неопходни за несметано функционисање 
школе.

(4) Привремено замјењивање директора из става (1) 
овог члана може трајати до повратка директора на рад а 
најдуже до 60 дана.

(5) Обављање послова директора од стране секретара 
школе или другог овлашћеног лица из става (3) овог 
члана траје до именовања директора или вршиоца 
дужности директора школе.”

Члан 3.
У члану 122. иза става (1) додаје се нови став (2), који 

гласи:
„(2) Изузетно, у случају да школа нема именованог 

директора или вршиоца дужности директора школе, 
наставничким вијећем руководи најстарији наставник 
или педагог, наведеним редослиједом.“

Досадашњи став (2) постаје став (3).

Члан 4.
Овај закон ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеним новинама Тузланског кантона“.

    Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а            Предсједник   
- Федерација Босне и Херцеговине -       Скупштине Тузланског кантона 
  Т У З Л А Н С К И  К А Н Т О Н    
            С к у п ш т и н а                                      Слађан Илић, с.р.
 Број: 01-02-407-3/21     
 Тузла, 23.6.2021. године   

640
На основу члана 24. став 1. тачка ц), а у вези 

са чланом 11. тачка ц) Устава Тузланског кантона 
(„Службне новине Тузланско-подрињског кантона“, бр. 
7/97 и 3/99 и „Службене новине Тузланског кантона“, 
бр. 13/99, 10/00, 14/02, 6/04 и 10/04), на приједлог Владе 
Тузланског кантона, Скупштина Тузланског кантона, 
на сједници одржаној 23.6.2021. године, доноси  

З А К О Н

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ОДГОЈУ

Члан 1.
У Закону о средњем образовању и одгоју - 

пречишћени текст („Службене новине Тузланског 
кантона“, бр. 10/20, 11/20 и 8/21) у члану 63. у ставу (2) 
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ријечи „првог полугодишта првог разреда“ замјењују 
се ријечима „трећег разреда“.

У ставу (5) ријечи „почетка првог полугодишта“ 
замјењују се ријечима „15. априла“.

Члан 2.
У члану 130. иза ријечи „директора“ у другом 

реду текста, додају се ријечи „или вршиоца дужности 
директора“.

Члан 3.
Члан 131а. мијења се и гласи:

Члан „131а.
(Обављање послова директора од стране других 

лица)
(1) У случају да директор или вршилац дужности 

директора школе буде спријечен у вршењу дужности 
усљед привремене спријечености за рад, а школа 
сходно одредбама закона и Педагошких стандарда нема 
помоћника директора, Школски одбор ће овластити 
лице из реда наставника или стручних сарадника школе 
које ће привремено замјењивати директора школе.

(2) У случају да школа нема именованог директора 
или вршиоца дужности директора школе све послове 
из надлежности директора школе, који су неопходни за 
несметано функционисање школе, обављаће секретар 
школе. 

(3) У случају да је секретар школе спријечен за 
обављање послова из става (2) овог члана, или школа 
нема секретара, Министарство ће овластити лице из 
реда наставника или стручних сарадника школе за 
обављање послова који су неопходни за несметано 
функционисање школе.

(4) Привремено замјењивање директора из става (1) 
овог члана може трајати до повратка директора на рад 
а најдуже до 60 дана.

(5) Обављање послова директора од стране 
секретара школе или другог овлашћеног лица из става 
(3) овог члана траје до именовања директора или 
вршиоца дужности директора школе.”

Члан 4.
У члану 143. иза става (2) додаје се нови став (3), 

који гласи:
„(3) Изузетно, у случају да школа нема именованог 

директора или вршиоца дужности директора школе, 
наставничким вијећем руководи најстарији наставник 
или педагог, наведеним редослиједом.“

Члан 5.
 Овај закон ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеним новинама Тузланског кантона“.

 Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а      Предсједник   
 - Федерација Босне и Херцеговине -    Скупштине Тузланског кантона 
 Т У З Л А Н С К И  К А Н Т О Н    
 С к у п ш т и н а        Слађан Илић, с.р.
 Број: 01-02-408-4/21     
 Тузла, 23.6.2021. године

641
На основу члана 12. Закона о измјенама и допунама 

Закона о комуналним дјелатностима („Службене 
новине Тузланског кантона“, број: 11/20) и чланова 
171. и 174. Пословника Скупштине Тузланског кантона 
(„Службене новине Тузланског кантона“, бр. 13/19 
и 5/20), Законодавно-правна комисија Скупштине 
Тузланског кантона, на сједници одржаној 24.5.2021. 
године, утврдила је пречишћени текст Закона о 
комуналним дјелатностима                                                                                                      

                                                          Предсједник
Број: 02-02-262-2/21            Законодавно-правне комисије
Тузла, 24.5.2021. године   Скупштине Тузланског кантона

                                                    Јасмина Лугавић, с.р.

З А К О Н

О КОМУНАЛНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА
(пречишћени текст)

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.
(Предмет закона)

Овим законом одређују се комуналне дјелатности, 
начела, начин обављања и финансирања, те друга 
питања од значаја за успјешно обављање комуналних 
дјелатности на подручју Тузланског кантона (у даљем 
тексту: Кантон).

Члан 2.
(Дефиниција комуналне дјелатности) 

Под комуналним дјелатностима, у смислу 
овог закона, подразумијева се нарочито: пружање 
комуналних услуга од интереса за физичка и правна 
лица, те финансирање грађења и одржавање објеката 
и уређаја комуналне инфраструктуре као цјеловитог 
система на подручју општина/градова, као и Кантона, 
када је то прописано овим законом. 

II. КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

Члан 3.
(Комуналне дјелатности)

Комуналне дјелатности у смислу овог закона су: 
1. снабдијевање питком водом;
2. одвођење и пречишћавање отпадних вода;
3. снабдијевање топлотном енергијом;
4. обављање јавног превоза путника; 
5. одржавање чистоће; 
6. одлагање комуналног отпада; 
7. одржавање јавних површина; 
8. одржавање јавних паркинг простора и јавних 

гаража; 
9. одржавање гробаља; 
10. обављање погребних послова; 
11. тржнице и пијаце; 
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12. одржавање јавне расвјете; 
13. обављање кафилеријских послова; 
14. декорисање; 
15. обављање димњачарских послова.

Члан 4.
(Значење појмова)

(1) Појмови употријебљени у овом закону имају 
сљедеће значење:

1. Под снабдијевањем питком водом подразумијевају 
се послови захватања, пречишћавања, контроле 
квалитета и дистрибуције воде за пиће водоводном 
мрежом до мјерног инструмента корисника, укључујући 
и мјерни инструмент, односно заједнички мјерни 
инструмент код објеката колективног становања, као и 
одржавања хидраната;

2. Под одвођењем и пречишћавањем отпадних вода 
подразумијевају се послови скупљања, одвођења и 
пречишћавања отпадних вода од прикључака корисника 
на заједничку канализациону мрежу, односно од првог 
контролног окна, третман отпадних вода у уређају за 
пречишћавање, црпљење, одвоз и збрињавање фекалија 
из септичких јама, те одвођење атмосферских вода; 

3. Под снабдијевањем топлотном енергијом 
подразумијевају се послови производње и дистрибуције 
топлотне енергије (паре, вреле воде, топле воде, 
санитарне топле воде и сл.) мрежом до подстанице 
корисника, укључујући и подстаницу, односно главни 
запорни вентил или заједнички мјерни инструмент 
код објеката колективног становања, односно мјерни 
инструмент корисника,

4. Под обављањем јавног превоза путника 
подразумијева се превоз путника у јавним превозним 
средствима на линијама унутар зона које утврђују 
општине/градови за чија подручја се превоз одвија;

5. Под одржавањем чистоће подразумијевају се 
послови чишћења и прања јавних површина, уклањање 
снијега и поледице са јавних површина, те сакупљање 
и одвоз комуналног отпада на уређене претоварне 
станице или санитарну депонију; 

6. Под одлагањем комуналног отпада подразумијева 
се обрађивање и трајно одлагање комуналног отпада на 
санитарну депонију, отварање, санирање и затварање 
депоније по посебним прописима;

7. Под одржавањем јавних површина подразумијева 
се одржавање јавних прометних површина, пјешачких 
стаза и пјешачких зона ван зелених површина, тргова и 
отворених одводних канала, јавних зелених површина 
(пјешачких стаза и пјешачких зона унутар зелених 
површина), хортикултура, урбаног мобилијара (јавних 
сатова, јавних чесми, фонтана и јавних нужника), спомен 
паркова, дјечијих игралишта, парковског мобилијара, 
жардињера, рекреативно-забавног  центра и зоо-вртова; 

8. Под одржавањем јавних паркинг простора и 
јавних гаража подразумијева се одржавање простора 
и објеката у којима се пружају услуге паркирања 
моторних возила; 

9. Под одржавањем гробаља подразумијева се 
управљање, одржавање и уређивање простора и 

објеката (мртвачнице, капеле и сл.) за обављање 
испраћаја и сахране умрлих лица; 

10. Под обављањем погребних послова подразумијева 
се преузимање, опремање и превоз умрлог лица до 
гробља; 

11. Под тржницама и пијацама подразумијевају се 
одређени затворени и отворени простори на којима 
се пружају услуге обављања промета живежним 
намирницама и другим  производима, те уређивање и 
одржавање ових простора; 

12. Под одржавањем јавне расвјете подразумијева 
се одржавање објеката и уређаја јавне расвјете којом се 
освјетљавају прометне и друге јавне површине; 

13. Под обављањем кафилеријских послова 
подразумијевају се послови уклањања паса луталица, 
еутаназија и нешкодљиво уклањање животињских 
лешева са јавних површина; 

14. Под декорисањем се подразумијева украшавање 
јавних површина и простора поводом државних и 
вјерских празника, одржавање културних, забавних, 
спортских, сајамских и других манифестација 
пригодним украсним реквизитима; 

15. Под димњачарском дјелатношћу сматра се 
провјеравање исправности и функционисања димоводних 
канала и уређаја за ложење. 

(2) Општине/градови ће посебним прописима 
ближе регулисати обављање појединих комуналних 
дјелатности.

III.  НАЧЕЛА ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ 
ДЈЕЛАТНОСТИ 

Члан 5.
(1) Комуналне дјелатности су од јавног друштвеног 

интереса и обављају се као јавне службе. 
(2) Општине/градови, правна и физичка лица која 

обављају комуналне дјелатности  обавезни су на основу 
овог закона и  посебних прописа: 

а) обезбиједити трајно и квалитетно обављање 
комуналних дјелатности; 

б) обезбиједити одржавање комуналних објеката и 
уређаја у стању функционалне способности; 

ц) обезбиједити обављање комуналних дјелатности 
на начелима одрживог развоја;

д) подузимати мјере за очување и заштиту околиша; 
е) обезбиједити јавност и транспарентност рада.  
(3) Под комуналним објектима из става 2. овог 

члана сматрају се грађевински објекти са уређајима, 
инсталацијама и опремом, сама постројења, уређаји и 
инсталације и други објекти који служе у сврху пружања 
комуналних услуга корисницима, као и уређено 
грађевинско земљиште и друга добра која општина/град 
посебним актом утврди као добра у општој употреби, а 
која служе пружању комуналних услуга. 

(4) Општинско вијеће/градско вијеће прописује 
опште услове коришћења, чувања и одржавања 
комуналних објеката. 
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IV. ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ ОБАВЉАЊА 
КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ 

Члан 6.
(1) Општине/градови обезбјеђују обављање 

комуналних дјелатности одређених овим законом.
(2) Општине/градови су дужни посебним прописима 

регулисати услове и начин организовања послова у 
вршењу појединих комуналних дјелатности, а нарочито: 

а) техничко, санитарно-хигијенске и здравствене 
и друге посебне услове за обављање дјелатности 
којима се обезбјеђује одређени обим, врста и квалитет 
комуналних  услуга, ако њихов квалитет није прописан 
на други начин, 

б) начин обезбјеђивања континуитета у вршењу 
комуналних дјелатности, 

ц) права и обавезе даваоца и корисника комуналних 
услуга, 

д) начин наплате цијене за комуналне услуге, 
као и права корисника у случају невршења, односно 
неквалитетног вршења комуналне услуге, 

е) начин поступања и овлаштења општинских/
градских органа у случају прекида у пружању 
комуналних услуга, као и мјере које је дужан предузети 
давалац услуге у таквим ситуацијама.

Члан 7.
(1) Кантон може утврдити да се обављање појединих 

комуналних дјелатности из овог закона обезбјеђује 
на нивоу Кантона, ако су такве природе да се њихово 
обављање на нивоу Кантона може економичније и 
ефикасније обављати. 

(2) Двије или више општина/градова могу заједнички 
обезбиједити обављање комуналних дјелатности на 
један од начина прописаних у члану 8. овог закона.

(3) Када двије или више општина/градова заједнички 
организују обављање комуналних дјелатности, 
општине/градови своје односе у заједничком 
обезбјеђењу обављања послова регулишу уговором. 

Члан 8.
(1) Општине/градови у складу са овим законом 

обезбјеђују обављање комуналних дјелатности путем: 
а)  јавног предузећа комуналних дјелатности,  
б) правног или физичког лица на основу уговора о 

повјеравању комуналних послова,      
ц) правног лица на основу уговора о концесији, 
д) јавно-приватног партнерства, у складу са Законом 

о јавно-приватном партнерству („Службене новине 
Тузланског кантона“, бр. 19/17 и 14/19), (у даљем 
тексту: даваоци  комуналних услуга).

(2) Општинско вијеће/градско вијеће може одлучити, 
на приједлог мјесне заједнице, да се о организовању 
обављања појединих комуналних дјелатности или 
послова из оквира тих дјелатности у сеоским и 
издвојеним насељеним мјестима, када те дјелатности 
служе искључиво потребама становништва и других 
субјеката у тим насељима, стара мјесна заједница. 

(3) Општинско вијеће/градско вијеће ће повјерити 

правним лицима чији су оснивачи цркве и вјерске 
заједнице обављање комуналних дјелатности из члана 
3. тачке 9. и 10. овог закона.

Члан 9.
(Повјеравање обављања комуналних дјелатности)

(1) Општина/град може обављање појединих 
комуналних дјелатности које се финансирају из њеног 
буџета повјерити правном или физичком лицу на 
основу писаног уговора.

(2) Општинско вијеће/градско вијеће одређује 
комуналне дјелатности из става (1) овог члана, те 
утврђује услове и мјерила за проведбу прикупљања 
понуда за повјеравање одређених комуналних послова 
на основу уговора.

(3) Поступак за додјелу комуналних дјелатности 
правном или физичком лицу врши се у складу са 
Законом о јавним набавкама.

(4) Након прикупљања понуда општинско вијеће/
градско вијеће доноси одлуку о избору лица коме ће 
се повјерити обављање комуналних послова на основу 
уговора.

(5) На основу одлуке из предходног става општински 
начелник/градоначелник склапа уговор о повјеравању 
одређених комуналних послова који обавезно садржи:

а) дјелатност за коју се склапа уговор,
б) вријеме на које се склапа уговор,
ц) врсту и обим послова,
д) начин одређивања цијене за обављање послова, 

те  начин и рок плаћања,
е) гаранцију извршиоца за испуњење уговора.
 (6) Уговор из става (5) овог члана може се закључити 

најдуже на вријеме од четири године.

Члан 10.
(Концесија)

Давање концесија за обављање комуналних 
дјелатности врши се у складу са Законом о концесијама.  

V. УСЛОВИ КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ 
ДАВАОЦИ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА 
ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ 

Члан 11.
(Услови за обављање комуналних дјелатности)
Даваоци комуналних услуга из члана 8. овог закона 

морају испуњавати сљедеће услове: 
а) да су регистровани за обављање комуналних 

дјелатности, 
б) да посједују одговарајућу опрему и средства за 

обављање комуналних дјелатности, 
ц) да располажу одговарајућим стручним кадровима 

који могу обезбиједити стално и квалитетно обављање 
комуналних дјелатности, 

д) да обезбиједе вршење комуналних дјелатности у 
складу са одредбама овог закона и других прописа, 

е) да цијене комуналних услуга образују према 
важећим прописима, 
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ф) да утврде  нормативе рада и утрошка 
материјалних средстава и омогуће контролу истих од 
стране надлежних органа, 

г) да успоставе тарифни систем који ће бити основа 
за наплату услуга, 

х) да континуирано раде на подизању нивоа 
комуналних услуга и унапређења комуналних 
дјелатности, 

и) да обезбиједе сва права радника по основу радног 
односа у складу са законским прописима и колективним 
уговором. 

VI. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА И 
КОРИСНИКА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

      
Члан 12.

(Обавезе даваоца комуналне услуге)
Даваоци комуналних услуга дужни су организовати 

свој рад и пословање на начин којим обезбјеђују:
а) трајно и несметано пружање комуналних услуга 

корисницима под условима, на начин и према нормативима 
који су одређени законом и другим прописима,     

б) исправност и функционалност комуналних 
објеката и уређаја, 

ц) одређени квалитет комуналних услуга који 
подразумијева нарочито: здравствену и хигијенску 
исправност према важећим прописима, стандардима 
и нормативима, заштиту околине и тачност у погледу 
рокова и испоруке, сигурност корисника у добијању 
услуга, 

д) развој и унапређење квалитета и асортимана 
комуналних услуга, као и унапређивању организације 
рада, ефикасности и других услова, 

е) ред првенства у снабдијевању комуналних услуга 
у случају више силе, у складу са прописом општине/
града, 

ф) мјере заштите и обезбјеђења комуналних 
објеката, одржавање грађевинских и других објеката, 
постројења и опреме који служе за обављање 
комуналних дјелатности.  

Члан 13.
(Јавно обавјештавање о сметњама)

Давалац комуналне услуге дужан је у средствима 
јавног информисања или на други погодан начин 
обавијестити кориснике комуналних услуга о 
планираним или очекиваним сметњама и прекидима 
који ће настати или могу настати у пружању комуналних 
услуга најкасније један дан прије очекиваног прекида у 
пружању тих услуга. 

Члан 14.
(Поступање у случају непланираних поремећаја)

(1) У случају наступања непланираних или 
неочекиваних поремећаја или прекида у пружању 
комуналних услуга, односно обављању комуналних 
дјелатности, давалац комуналне услуге дужан је одмах 
о томе на адекватан начин обавијестити надлежну 

општинску/градску службу, и истовремено предузети 
мјере за отклањање узрока поремећаја и за обезбјеђење 
пружања услуга. 

(2) Надлежна општинска/градска служба, по 
пријему обавјештења из става (1) овог члана односно 
по утврђивању поремећаја или прекида у пружању 
комуналних услуга, дужна је одмах да: 

а) одреди ред првенства и начин пружања услуга 
оним корисницима код којих би усљед прекида настала 
опасност по живот и рад грађана или рад правних 
и физичких лица, или би настала значајна, односно 
ненадокнадива штета, 

б) нареди мјере за хитну заштиту комуналних 
објеката и друге имовине која је угрожена, 

ц) предузме мјере за хитно отклањање насталих 
посљедица и друге потребне мјере за обављање 
комуналних дјелатности, 

д) утврди разлоге и евентуалну одговорност за 
поремећај, односно прекид вршења  дјелатности и 
учињену штету. 

Члан 15.
(Обавеза плаћања комуналне услуге)

(1) Корисник комуналне услуге дужан је даваоцу 
комуналне услуге платити утврђену цијену комуналне 
услуге. 

(2) О споровима између корисника комуналне 
услуге и даваоца комуналне услуге одлучује надлежни 
суд. 

Члан 16.
(Ускраћивање комуналне услуге)

(1) Давалац комуналне услуге не може ускратити 
комуналну услугу осим у случају ако корисник:   

а) изврши прикључење на комуналну мрежу без 
претходно прибављеног одобрења, 

б) користи услугу противно прописима или уговору, 
ц) неосновано омета друге кориснике услуга, 
д) не плати искоришћену комуналну услугу у 

уговореном року,
е) ненамјенски користи комуналну услугу у вријеме 

отежаног снабдијевања, односно снабдијевања уз 
ограничење потрошње (редукције) о чему је корисник 
благовремено обавијештен на одговарајући начин. 

(2) По престанку разлога за ускраћење комуналне 
услуге, давалац комуналне услуге је дужан да, на 
захтјев корисника комуналне услуге, најкасније у року 
од три дана од дана подношења захтјева и плаћених 
стварних трошкова за поновно укључење, настави 
пружање комуналне услуге кориснику. 

(3) Корисник не може отказати коришћење 
комуналне услуге ако то техничке могућности не 
дозвољавају, односно ако би се тиме угрозио квалитет 
коришћења и стандард других корисника, те ако би се 
тиме негативно утицало на околиш. 

Члан 17.
(Уговор о пружању комуналне услуге)

Давалац и корисник комуналне услуге дужни 
су усагласити прије почетка коришћења услуге све 
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елементе пружања одређене комуналне услуге (права 
и обавеза даваоца и корисника комуналне услуге, те 
друга битна питања) и о томе закључити уговор. 

Члан 18.
(Интервенција на комуналној инфраструктури)

(1) Власник или корисник некретнине дужан је 
омогућити даваоцу комуналне услуге интервенцију на 
изграђеној комуналној инфраструктури и постројењима 
уз обавезу даваоца комуналне услуге да надокнади 
штету или отклони посљедице извршене интервенције.

(2) Давалац комуналне услуге је дужан отклонити 
посљедице извршене интервенције најкасније у року 
од 7 дана од дана завршетка интервенције.  

(3) Забрањује се неовлаштеним лицима било 
каква интервенција на комуналној инфраструктури и 
постројењима. 

VII. СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ 
КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ 

Члан 19.
(Извори обезбјеђења средстава)

(1) Средства за обављање комуналних дјелатности 
обезбјеђују се из: 

а) цијене комуналне услуге;
б) комуналне накнаде;
ц) буџета општине/града;
д) других извора по посебним прописима.

Цијена комуналне услуге 

Члан 20.
(Финансирање комуналних дјелатности из цијене 

комуналне услуге)
Из цијене комуналне услуге обезбјеђују се средства 

за обављање сљедећих комуналних дјелатности: 
а) снабдијевање питком водом; 
б) одвођење и пречишћавање отпадних вода, осим 

одвођења оборинских вода; 
ц) снабдијевање топлотном енергијом;
д) обављање  јавног превоза путника;
е) одржавање чистоће у дијелу који се односи на 

скупљање и одвоз комуналног отпада на депонију; 
ф) одлагање комуналног отпада; 
г) одржавање јавних паркинг простора и јавних 

гаража; 
х) обављање погребне дјелатности укључујући 

послове сахрањивања на комуналним гробљима и 
накнаде за заузето, односно резервисано земљиште;

и) тржнице и пијаце. 

Члан 21.
(Утврђивање висине цијене комуналне услуге)
(1) Висину цијене и начин плаћања комуналне 

услуге одређује давалац комуналне услуге уз претходну 
сагласности општинског вијећа/градског вијећа, на 
основу сљедећих елемената:

а) врста, обим и квалитет комуналних услуга 
утврђених стандардима и нормативима у складу са  
прописом општине/града, 

б) вриједност средстава ангажованих у пружању 
услуга, 

ц) обим и квалитет уложеног рада у обављању 
комуналних услуга, 

д) висина материјалних трошкова у обављању 
комуналних услуга, стандардима и нормативима 
утрошка енергије, материјалних и других трошкова 
или планским калкулацијама,

е) износ за финансирање градње комуналних 
објеката, према Програму градње комуналних објеката, 

ф)  други елементи у зависности од услова на 
тржишту.

(2) Захтјев за сагласност општинског вијећа/градског 
вијећа на цијену комуналне услуге обавезно садржи: 

- врсту комуналне услуге, начин обрачуна и плаћања 
услуге, 

- структуру постојеће цијене комуналне услуге, 
- предложену нову цијену услуге и њезину структуру, 
- постотак промјене цијене у односу на постојећу 

цијену, 
- разлоге за промјену цијене са детаљним 

образложењем и калкулацијом, 
- датум примјене нове цијене.  
(3) Цијена комуналне услуге може садржавати 

и износ за финансирање градње објеката и уређаја 
комуналне инфраструктуре на подручју или за потребе 
општине/града на којему се испоручује комунална 
услуга, у складу са инвестиционим програмом градње 
објеката и уређаја комуналне инфраструктуре, који 
подноси давалац комуналне услуге уз обезбијеђену 
сагласност општинског вијећа/градског вијећа.

(4) Инвестициони програм из претходног става 
садржи опис послова с процјеном трошкова за градњу 
појединих објеката и опреме и преглед финансијских 
средстава потребних за остваривање инвестиционих 
програма, с назнаком извора финансирања. 

(5) Давалац комуналне услуге је обавезан 
извијестити општинско вијеће/градско вијеће о 
утрошку средстава из претходног става. 

(6) Уколико се цијена услуге од стране општинског 
вијећа/градског вијећа утврди у нижем износу 
од стварне цијене коштања, разлику средстава ће 
надокнадити општина/град.

Члан 22.
(Обвезник плаћања цијене комуналне услуге)
Обвезник плаћања цијене комуналне услуге за 

пружену услугу је власник некретнине или корисник 
када је то власник уговором пренио на корисника. 

Комунална накнада

Члан 23.
(Распоред средстава комуналне накнаде)

(1) Из комуналне накнаде обезбјеђују се средства за 
обављање сљедећих комуналних дјелатности: 
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а) одвођење и пречишћавање отпадних вода у дијелу 
који се односи на одвођење оборинских вода у дијелу 
чије финансирање није обезбијеђено на начин утврђен 
посебним прописима; 

б) одржавање чистоће у дијелу који се односи 
на чишћење и прање јавних површина, уклањање 
снијега и поледице са јавних површина у дијелу чије 
финансирање није обезбијеђено на начин утврђен 
посебним прописма;

ц)  одржавање јавних површина у дијелу чије 
финансирање није обезбијеђено на начин утврђен 
посебним прописима; 

д) одржавање гробаља у дијелу који није обухваћен 
накнадом за резервисано, односно заузето земљиште; 

е) одржавање (укључујући утрошак електричне 
енергије) јавне расвјете у дијелу чије финансирање није 
обезбијеђено на начин утврђен посебним прописима;

ф)  обављање  кафилеријских послова;
г)  декорисање.
(2) Средства за обављање комуналних дјелатности 

из става (1) овог члана могу се обезбиједити и из 
осталих извора обезбјеђења средстава из члана 19. став 
(1) овог закона.

Члан 24.
(Обвезник плаћања комуналне накнаде)

(1) Комуналну накнаду плаћају, у насељима 
са уређеним грађевинским земљиштем, власник 
производног и пословног простора за вријеме док се 
у њима обавља регистрована дјелатност, грађевинског 
земљишта које служи у сврху обављања производне и 
пословне дјелатности, те неизграђеног грађевинског 
земљишта, или корисник када је то уговором власник 
пренио на корисника.  

(2) Неизграђеним грађевинским земљиштем у 
смислу овог закона сматра се земљиште на којем није 
изграђена никаква грађевина, или на којем постоји 
привремена грађевина за чију изградњу није потребно 
одобрење за градњу.

(3) Неизграђеним грађевинским земљиштем сматра 
се и земљиште на којем се налазе остаци некадашње 
грађевине.

(4) Насељима са уређеним грађевинским 
земљиштем, према ставу (1) овог члана, сматрају 

се насеља опремљена најмање приступном цестом, 
објектима за снабдијевање електричном енергијом и 
снабдијевање водом према мјесним приликама. 

(5) Изузетно, општинско вијеће/градско вијеће 
може посебним актом ослободити од обавезе плаћања 
комуналне накнаде субјекте из става (1) овог члана 
за подручја у којима није организовано пружање 
комуналних услуга. 

Члан 25.
Комунална накнада је јавни приход општине/града.

Основе и мјерила за  одређивање комуналне 
накнаде 

Члан 26.
Комунална накнада утврђује се у зависности од 

степена опремљености насеља објектима и уређајима 
комуналне инфраструктуре, развијености јавног 
превоза путника, намјене објеката, односно простора 
и припадности грађевине, односно корисне површине, 
те грађевине у одређеној зони грађевинског земљишта. 

Члан 27.
(1) Комунална накнада одређује се за производни 

и пословни простор према јединици мјере изграђене 
корисне површине (м²), а за отворени простор-складишта, 
стоваришта, пијаце као и за други отворени простор 
који непосредно служи за обављање дјелатности, према 
јединици мјере (м²) грађевинског земљишта. 

(2) Корисна површина пословног простора 
израчунава се у складу са посебним прописима. 

Члан 28.
 Комунална накнада утврђује се по јединици 

мјере, на основу броја бодова и у зависности од зоне 
грађевинског земљишта у којој се објекат налази, 
што је утврђено посебним прописима који уређују 
грађевинско земљиште. 

Члан 29.
(Израчунавање комуналне накнаде)

(1) Број бодова за израчунавање комуналне накнаде 
по зонама за производни и пословни простор, те 
неизграђено грађевинско земљиште износи:

р/б Зона Производни 
простор Пословни простор

Неизграђено 
грађевинско 

земљиште
Број бодова / м2

1. I зона 56 84 1,4
2. II зона 40 60 1
3. III зона 20 32 0,65
4. IV зона 12 20 0,4
5. V зона 6 10 0,2
6. VI зона 3 5 0,1
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(2) За стамбени и гаражни простор, као и викенд 
објекте који се користе за друге намјене, број бодова 
одређује се према мјерилима за ту врсту простора за 
онај дио корисне површине који се за ту сврху користи.

(3) Број бодова за грађевинско земљиште које служи 
за обављање пословне дјелатности по 1м2 добије се 
тако што се број бодова за пословни простор по 1м2 
множи са коефицијентом 0,10.

Члан 30.
(Ослобађање од плаћања комуналне накнаде)

(1) Власници, односно корисници из члана 24. 
став (1) овог закона, који се финансирају из буџета, те 
објекти и неизграђено грађевинско земљиште вјерских 
заједница, ослобођени су плаћања комуналне накнаде.

(2) Општинско/градско вијеће може посебним 
прописом ослободити од обавезе плаћања комуналне 
накнаде и друге власнике, односно кориснике из члана 
24. став (1) овог закона.

Члан 31.
(Израчунавање мјесечног износа комуналне накнаде)
Мјесечни износ комуналне накнаде за све обвезнике 

израчунава се множењем припадајућег броја бодова 
са вриједношћу бода и корисном површином објекта, 
односно површином земљишта које непосредно 
служи за обављање производње и пружање услуга, 
односно површином грађевинског земљишта, односно 
површином неизграђеног грађевинског земљишта.

Члан 32.
(Утврђивање вриједности бода комуналне накнаде)

(1) Вриједност бода комуналне накнаде утврђује 
општинско вијеће/градско вијеће на основу програма 
финансирања комуналних дјелатности одлуком коју 
доноси најкасније до 31. децембра текуће године за 
наредну годину. 

(2) Ако се вриједност бода комуналне накнаде не 
утврди до рока из претходног става, висина комуналне 
накнаде остаје непромијењена. 

(3) Програм из става (1) овог члана садржи: грађење 
објеката и уређаја комуналне инфраструктуре, набавку 
опреме за обављање комуналне дјелатности, обим и 
квалитет одржавања појединих комуналних објеката 
и уређаја и обављања комуналних услуга из члана 23. 
овог закона, висину потребних средстава за реализацију 
програма и распоред средстава за сваку дјелатност 
посебно и по намјенама, као и мјере за спровођење 
програма.

Члан 33.
(Рјешење о утврђивању комуналне накнаде)

(1) Обавеза и начин плаћања комуналне накнаде за 
сваког појединог обвезника утврђује се рјешењем које 
доноси општинска/градска служба за управу надлежна 
за комуналне послове.

(2) О жалби против рјешења из претходног става 
овог члана у другом степену рјешава Министарство 
просторног уређења и заштите околице (у даљем 
тексту: Министарство).

VIII. ФИНАНСИРАЊЕ ГРАЂЕЊА И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ 

Члан 34.
(Извори финасирања градње комуналне 

инфраструктуре)
(1) Грађење објеката и уређаја комуналне 

инфраструктуре и набавка опреме за обављање 
комуналних дјелатности, финансира се из: 

а) цијене комуналне услуге; 
б) комуналне накнаде;
ц) буџета општине/града; 
д) донације;
е) других извора утврђених посебним прописима.
(2) Кантон може учествовати својим средствима у 

изградњи комуналних објеката од значаја за Кантон 
или интереса за више општина/градова или општину/
град, у складу са плановима развоја. 

Прикључење грађевине 

Члан 35.
(Прикључење на комуналну инфраструктуру)
(1) Прикључење на комуналну инфраструктуру 

обавља се у складу са законом и другим прописима.
(2) Власник или инвеститор грађевинског објекта 

обавезан је прикључити објекат на комуналну 
инфраструктуру за опскрбу питком водом и одвођење 
отпадних вода.  

(3) Власник или инвеститор пословног објекта као 
и власник или инвеститор стамбеног објекта корисне 
површине преко 200м2, уколико се за загријавање ових 
објеката не користи електрична енергија, природни 
плин и обновљиви извори енергије (сунце, геотермални 
извори, дрвени пелет, биомаса из дрвне индустрије, 
дрвна сјечка и биоплин), обавезан је прикључити 
објекат на комуналну инфраструктуру за снабдијевање 
топлотном енергијом, уколико постоје техничке 
могућности за прикључење објекта на вреловодну или 
топловодну мрежу даљинског система загријавања.

(4) Прикључење на комуналну инфраструктуру 
треба извести на начин да сваки посебни дио зграде 
који представља самосталну употребну цјелину 
(стан, пословни простор, гаража и сл.) односно сваки 
појединачни потрошач, има уграђен посебан уређај 
за мјерење потрошње, а код снабдијевања топлотном 
енергијом обавезна је и уградња уређаја за регулацију 
потрошње.

(5) Давалац комуналне услуге, дужан је омогућити 
садашњем кориснику комуналне услуге, на његов 
захтјев, уградњу посебног уређаја за мјерење 
потрошње, односно за регулацију потрошње, уколико 
то техничке могућности дозвољавају.

(6) Давалац комуналне услуге може извршити 
прикључење на комуналну инфраструктуру само за 
грађевински објекат започет или изграђен у складу са 
законом, осим за услуге одвожења комуналног отпада. 

(7) Власник грађевинског објекта плаћа трошкове 
прикључења на комуналну инфраструктуру. 

(8) Техничко-технолошке услове за уградњу мјерног 
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и регулационог уређаја из става (4) овог члана одређује 
давалац комуналне услуге. 

(9) Постојање техничких могућности из става (3) 
овог члана уређује општина/град својим прописом.

IX. НАДЗОР 

Члан 36.
(Надзор)

Надзор над провођењем одредаба овог закона врше 
надлежна министарства.

Члан 37.
(Инспекцијски надзор)

(1) Инспекцијски надзор над провођењем одредаба 
овог закона и посебних прописа из члана 4. став (2) овог 
закона врши општински/градски комунални инспектор 
у оквиру своје надлежности.

(2) Комуналном инспектору у вршењу инспекцијског 
надзора над провођењем овог закона, односно 
комуналне контроле над провођењем посебних прописа 
из члана 4. став (2) овог закона, помаже комунални 
редар у складу са општинским/градским прописима. 

(3) Комунални инспектор и комунални редар, при 
обављању послова, морају имати посебну одјећу, 
посебне ознаке на одјећи и посебне службене исказнице 
у складу са општинским/градским прописима.

Члан 38.
(Услови за постављење комуналног инспектора и редара)

(1) За комуналног инспектора може бити постављено 
лице које поред општих услова прописаних законом, 
испуњава и посебне услове: да има одговарајућу високу 
стручну спрему, положен стручни управни испит и три 
године радног стажа.

(2) За комуналног редара може бити постављено 
лице које поред општих услова прописаних законом 
испуњава и посебне услове: да има одговарајућу вишу 
или средњу школску спрему, положен стручни управни 
испит и шест мјесеци радног стажа.  

Члан 39.
(1) У вршењу инспекцијског надзора комунални 

инспектор је овлаштен: 
а) контролисати да ли се комунална дјелатност 

обавља на начин утврђен законом и прописом 
донесеним на основу закона, 

б) контролисати стање комуналних објеката, 
ц) контролисати да ли се комуналне услуге пружају 

у складу са утврђеним условима, 
д) наредити да се утврђени недостаци и неправилности 

отклоне на начин и у року како је одређено законом и 
прописом донесеним на основу закона, 

е) забранити предузимање радњи за које сматра да 
су у супротности са законом или другим прописом над 
чијим спровођењем врши надзор, 

ф) наредити предузимање одговарајућих радњи које 
је субјект надзора позакону или пропису донесеном на 
основу закона, био дужан предузети, 

г) изрећи и наплатити новчану казну у складу са 
законом или прописом општине/града, 

х) поднијети пријаву против субјекта надзора и 
одговорне особе за учињени прекршај, 

и) одредити и друге мјере и радње за које је овлаштен 
законом и другим прописом.

(2) Жалба против рјешења комуналног инспектора 
не одлаже извршење рјешења. 

Члан 40.
(Овлаштење комуналног редара)

У вршењу комуналне контроле комунални редар је 
нарочито овлаштен да:

а) обавља послове контроле провођења комуналног 
реда у складу са општинским/градским прописима 
донесеним на основу овог закона;

б) врши увид у опште и појединачне акте и другу 
документацију која се односи на провођење општинских/
градских прописа донесених на основу овог закона;

ц) утврђује идентитет лица, као и друге чињенице и 
околности од значаја за вршење контроле;

д) поступа по пријавама и захтјевима грађана и 
правних лица, о чему обавјештава подносиоце пријава 
и захтјева;

е) упозорава грађане и правна лица на понашање 
прописано општинским/градским прописима донесеним 
на основу овог закона;

ф) обавјештава комуналног инспектора о случајевима 
непоштивања и неизвршавања одредаба општинских/
градских прописа донесених на основу овог закона;

г) присуствује и помаже извршењу рјешења 
комуналног инспектора;

х) обавља и друге послове по налогу комуналног 
инспектора.

Члан 41.
Правна и физичка лица су дужна комуналном 

инспектору и комуналном редару омогућити несметано 
обављање надзора и контроле, а посебно приступ до 
просторија, објеката, земљишта, уређаја и направа, 
затим дати личне податке и пружити друга потребна 
обавјештења.

Члан 42.
(1) Против управног акта комуналног инспектора, 

када поступа по кантоналним прописима, у другом 
степену рјешава  Министарство. 

(2) Против управног акта комуналног инспектора, 
када поступа по општинским/градским прописима, 
рјешава орган одређен  прописом општине/града. 

X. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 43.
(1) Новчаном казном од 1.000,00 КМ до 5.000,00 

КМ казниће се за прекршај давалац комуналне услуге: 
а) ако у средствима јавног информисања или на 

други погодан начин благовремено не обавијести 
кориснике комуналних услуга о планираним или 
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очекиваним сметњама и прекидима који могу настати 
у пружању комуналних услуга (члан 13.) 

б) ако се не придржава обавеза утврђених у члану 
14. став (1) овог закона, 

ц) ако ускрати комуналну услугу кориснику изузев 
случајева утврђених у члану 16. став  (1) овог закона, 

д) ако по престанку разлога за ускраћење комуналне 
услуге не настави пружање комуналне услуге у року 
утврђеном у члану 16. став (2) овог закона, 

е) ако не поступи у складу са чланом 18. став (2) 
овог закона,

ф) ако  поступи супротно  одредбама члана 35. 
ставови  (4), (5) и (6) овог закона. 

(2) За прекршај из става (1) овог члана казниће се 
и одговорно лице даваоца комуналне услуге новчаном 
казном од 200,00 КМ до 1.000,00 КМ.

Члан 44.
(1) Новчаном казном од 1.000,00 КМ до 5.000,00 

КМ казниће се за прекршај давалац комуналне услуге 
ако се не придржава одредаба утврђених у члану 12. 
овог закона. 

(2) За прекршаје из става (1) овог члана казниће се 
и одговорно лице даваоца комуналне услуге новчаном 
казном од 200,00 КМ  до 1.000,00 КМ.

Члан 45.
(1) Новчаном казном од 1.000,00 КМ до 5.000,00 

КМ казниће се за прекршај правно лице као корисник 
комуналне услуге: 

а) ако изврши неовлаштено прикључење на 
комуналну инфраструктуру (члан 16. став (1) тачка а));

б) ако користи комуналну услугу противно 
прописима или уговору (члан 16. став (1) тачка б)); 

ц) ако неосновано омета друге кориснике 
комуналних услуга (члан 16. став (1) тачка ц)); 

д) ако ненамјенски користи комуналну услугу у 
вријеме отежаног снабдијевања, односно снабдијевања 
уз ограничење потрошње (редукције) о чему је 
корисник благовремено обавијештен на одговарајући 
начин (члан 16. став (1) тачка д)); 

е) ако не закључи уговор у складу са чланом 17. овог 
закона;

ф) ако спријечи даваоца комуналне услуге да 
интервенише на комуналној инфраструктури и 
постројењима (члан 18. став (1));

г) ако неовлаштено интервенише или допусти 
интервенцију на комуналној инфрастуктури и 
постројењима  (члан 18. став 3)). 

(2) За прекршај из става (1) овог члана казниће се 
и одговорно лице правног лица новчаном казном од  
200,00 КМ до 1.000,00  КМ. 

(3) За прекршај  из става (1) овог члана казниће се и 
физичко лице новчаном казном од 200,00 до 1.000,00 КМ. 

Члан 46.
(1) Новчаном казном у износу од 3.000,00 КМ до 

15.000,00 КМ казниће се правно лице ако не прикључи 
објекат на комуналну инфраструктуру за снабдијевање 
топлотном енергијом (члан 35. став (3)).

(2) За прекршај из става (1) овог члана казниће се 
и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у 
износу од 1.000,00 КМ до 5.000,00 КМ.

(3) За прекршај из става (1) овог члана казниће се и 
физичко лице новчаном казном у износу од 500,00 КМ 
до 2.500,00 КМ.

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 47.
(1) Општине су дужне у року од једне године од дана 

ступања на снагу Закона о комуналним дјелатностима 
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 11/05), 
обезбиједити обављање комуналних дјелатности 
сагласно одредбама наведеног закона.

(2) Прописе којима ће се ближе регулисати 
обављање појединих комуналних дјелатности, општине 
ће донијети у року од једне године од дана ступања на 
снагу Закона о комуналним дјелатностима („Службене 
новине Тузланског кантона“, број: 11/05). 

Члан 48.
Рок за прикључење објеката из члана 35. став (3) на 

комуналну инфраструктуру за снабдијевање топлотном 
енергијом је 1. октобар 2021. године, (Закон о измјенама 
и допунама Закона о комуналним дјелатностима 
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 11/20)).

Члан 49.
(1) Даном ступања на снагу Закона о комуналним 

дјелатностима („Службене новине Тузланског кантона“, 
број: 11/05), на подручју Кантона престаје примјена 
Закона о комуналним дјелатностима („Службени лист 
СР БиХ“, број: 20/90). 

(2) Проведбени прописи донесени на основу Закона 
о комуналним дјелатностима („Службени лист СР БиХ“, 
број: 20/90), примјењиваће се ако нису у супротности 
са одредбама Закона о комуналним дјелатностима 
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 11/05) 
до доношења прописа на основу наведеног закона. 

Члан 50.
Пречишћени текст Закона о комуналним 

дјелатностима обухвата:
1. Закон о комуналним дјелатностима („Службене 

новине Тузланског кантона“, број: 11/05),
2. Закон о измјенама и допунама Закона о 

комуналним дјелатностима („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 7/07),

3. Закон о измјенама и допунама Закона о 
комуналним дјелатностима („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 8/12),

4. Закон о допуни Закона о комуналним дјелатностима 
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 14/13) и

5. Закон о измјенама и допунама Закона о 
комуналним дјелатностима („Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 11/20).
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Члан 51.
Пречишћени текст Закона о комуналним 

дјелатностима се примјењује од дана објављивања у 
„Службеним новинама Тузланског кантона“, а важност 
његових одредби утврђена је у законима који су 
обухваћени пречишћеним текстом Закона.

642
На основу члана 50. Закона о измјенама и допунама 

Закона о спорту („Службене новине Тузланског 
кантона“, број: 6/18) и чланова 171. и 174. Пословника 
Скупштине Тузланског кантона („Службене новине 
Тузланског кантона“, бр. 13/19 и 5/20)  Законодавно-
правна комисија Скупштине Тузланског кантона, на 
сједници одржаној 24.5.2021. године, утврдила је 
пречишћени текст Закона о спорту.

                                                            Предсједник
Број: 02-02-279-2/21               Законодавно-правне комисије
Тузла, 24.5.2021. године   Скупштине Тузланског кантона

                                                    Јасмина Лугавић, с.р.

З А К О Н
О СПОРТУ

(пречишћени текст)

ДИО ПРВИ - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

(Предмет Закона)
Овим законом се уређују спорт у Тузланском кантону 

(у даљем тексту: Кантон) и градовима/општинама на 
подручју Кантона, јавни интерес, циљеви и надлежност 
Кантона и градова/општина, дефиниција основних 
појмова, основни принципи у организовању спорта, 
обављање спортске дјелатности, програмирање развоја 
спорта, успостављање и развијање система спортске 
културе, права и обавезе спортиста, начин организовања 
домаћих и међународних спортских такмичења, 
спортских приредби, изградња, одржавање и коришћење 
спортских објеката, оснивање и рад спортских 
организација и спортских савеза, организовање и 
рад установа и предузећа у области спорта, спортске 
активности лица са инвалидитетом, награде и признања 
спортистима и спортским организацијама, здравствена 
заштита спортиста, спречавање и сузбијање свих 
облика насиља и недоличног понашања гледалаца 
на спортским такмичењима, спречавање коришћења 
недозвољених стимулативних средстава у спорту, 
стручни рад, информатика у спорту, финансирање 
спортских активности, надзор над прoвођењем прописа 
и казнене одредбе.

Члан 2.
 (Родна равноправност)

Изрази коришћени у овом закону, а који су дати у 
једном граматичком роду, без дискриминације по било 
ком основу, односе се и на мушки и на женски спол.

Члан 3.
(Забрана дискриминације)

Забрањена је дискриминација у спорту, у складу 
са овим законом, Законом о забрани дискриминације 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 
59/09 и 66/16) и Законом о равноправности сполова 
у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и 
Херцеговине“, број: 32/10).

Члан 4.
 (Дефинисање основних појмова)

Појмови који се користе у овом закону имају 
сљедеће значење:

а) Систем спортске културе обухвата организовани 
школски и универзитетски спорт, спорт и спортску 
рекреацију који се организују на начелу једнаке 
доступности свим грађанима, без дискриминације по 
било којем основу,

б) Спорт, у смислу овог закона, обухвата:
1) организоване тјелесне активности дјеце, омладине 

и одраслих грађана, које се остварују у оквиру стручно 
вођеног тјелесног вјежбања и спортског тренинга;

2) посебно организоване тјелесне активности и 
игре ради постизања спортских достигнућа, која се 
остварују према утврђеним такмичарским правилима, 
у области спорта лица са инвалидитетом, квалитетног 
спорта и врхунског спорта;

3) спортска такмичења и приредбе;
4) стручне послове лица која планирају, организују 

и воде спортске активности, те припремају друга лица 
за учешће на спортским такмичењима;

5) организовани школски спорт као спортску 
активност која се остварује у оквиру наставних планова 
и програма и ваннаставних активности предшколских 
установа, основних и средњих школа и високошколских 
установа.

ц) Спортиста у смислу овог закона је физичко лице 
којe се бави спортским активностима, и то:

1) као члан правног лица која обавља спортску 
дјелатност учествовањем у спортским  такмичењима,

2) као лице које обавља самосталну спортску 
дјелатност учествовањем у спортским  такмичењима.

д) Учесници у спорту су: спортисти, стручна лица 
оспособљена за рад у спорту, спортски радници и 
правна лица у области спорта.

е) Спортска организација у смислу овог закона 
подразумијева правна лица које се баве спортском 
дјелатношћу.

ф) Врхунски спорт је припрема и такмичење 
спортиста који су по својим резултатима постали 
чланови државне селекције Босне и Херцеговине и 
који су на спортским такмичењима постигли врхунске 
спортске резултате или који су појединачно постигли 
врхунске резултате по међународним нормама у 
одговарајућој спортској дисциплини.

г) Врхунски спортиста је лице које је, сходно 
међународним стандардима, остварило врхунске 
резултате у одређеном спорту или спортској дисциплини.

х) Квалитетни спорт је припрема и такмичење 
спортиста по унапријед утврђеном систему и правилима 
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такмичења која се организују на подручју два или више 
кантона, на подручју Федерације БиХ или на цијелом 
простору Босне и Херцеговине.

и) Спорт за лица са инвалидитетом је спортска 
активност у оквиру које се инвалидима обезбјеђују 
једнаке могућности за организовано бављење спортом 
и спортском рекреацијом.

ј) Спортска рекреација обухвата организоване или 
индивидуалне спортске активности дјеце, омладине и 
одраслих, које се остварују у оквиру различитих облика 
тјелесног вјежбања и немају организоване такмичарске 
облике.

к) Спортски одгој и образовање обувата тјелесне и 
спортске активности дјеце, омладине и одраслих, које 
се остварују у оквиру наставних планова и програма 
предшколских установа, основних и средњих школа, 
универзитета, као и у оквиру програма спортских 
клубова.

л) Спортске активности су активности које 
обухватају тјелесно вјежбање (обучавање, тренинг и 
рекреативна активност) и спортске приредбе (спортска 
такмичења и спортске манифестације).

м) Спортске дјелатности су дјелатности којима 
се омогућавају спортске активности, односно 
обезбјеђују услови за њихово обављање, а нарочито: 
обучавање, планирање и вођење тјелесног вјежбања; 
спортско суђење; организовање спортских припрема 
и такмичења; изнајмљивање опреме и објеката; 
послови стручног оспособљавања, усавршавања и 
информисања; научноистраживачки рад; савјетодавне 
и стручне услуге;

н) Спортски објекат је грађевина, односно простор 
(грађевински објекат, односно његов дио или уређена 
површина), намијењен за спортске активности, који 
може да има пратећи простор (санитарни, гардеробни, 
спремишни, гледалишни и други) и уграђену опрему 
(грађевинску и спортску).

о) Грански спортски савез је удружење спортских 
организација у које се удружују правна лица којa 
обављају спортске дјелатности у истом спорту, а који, 
ради остваривања заједничких интереса у поједином 
спорту, усклађује активности својих чланица; 
организује, уређује и проводи систем такмичења; 
уређује питања која се односе на регистрацију 
спортиста, њихов статус, те одговорност спортиста; 
промовише стручни рад у спорту и брине се о 
категоризованим спортистима у оквиру те гране спорта.

п) Спортска правила су општи акти надлежних 
националних, ентитетских, кантоналних и градских/
општинских гранских спортских савеза, којима се 
уређује обављање спортских активности и дјелатности 
и остваривање утврђених спортских циљева.

ПОГЛАВЉЕ I. ОСНОВНИ 
ПРИНЦИПИ У СПОРТУ

Члан 5. 
(Основни принципи организације спорта)

Основни принципи на којима се организује спорт у 
Кантону су:

а) права и слободе спортиста,
б) афирмација духа олимпизма,
ц) једнака доступност спорта без обзира на расу, 

боју коже, националну или етничку припадност, 
социјални статус, вјерско, политичко или друго 
увјерење, инвалидитет, здравствени статус, доб, пол, 
род, сексуалну оријентацију, родни идентитет или било 
које друго лично својство,

д) равноправно учешће мушкараца и жена у спорту,
е) забрана распиривања мржње и нетрпељивости 

на основу националне или етничке припадности, 
боје коже, вјерског, политичког или другог увјерења, 
пола, сексуалне оријентације, инвалидитета, родног 
идентитета, језика или неког другог личног својства,

ф) организовање ефикасног система стручног 
оспособљавања и усавршавања стручних кадрова у 
спорту,

г) остваривање  јавног  интереса  Кантона  и  градова/
општина  у  овој  области  и  обавеза  кантоналних органа 
да законима и на други начин, материјалном подршком 
и програмима развоја стварају опште и посебне услове, 
за спортске активности, спортско напредовање и 
усавршавање, материјалну и друштвену стимулацију 
за остваривање врхунских спортских резултата,

х) обезбјеђење здраствене заштите спортиста и 
спречавања употребе недозвољених стимулативних 
средстава,

и) стручност у раду и подстицање 
научноистраживачког рада, примјеном савремених 
метода рада, информатике и издавачке дјелатности,

ј) правило да се сви спорови између спортиста, 
спортских организација  и  органа  рјешавају  
искључиво  преко и унутар одговарајућих спортских 
органа и арбитражних спортских тијела,

к) аутономност спортских организација у погледу 
уређивања унутрашњих односа и удруживања.

ПОГЛАВЉЕ II. ЈАВНИ ИНТЕРЕС
 И ЦИЉЕВИ У СПОРТУ

Члан 6. 
(Јавни интерес и циљеви)

(1) Спорт је дјелатност од јавног интереса у Кантону 
и градовима/општинама.

(2) Јавни интерес друштвене заједнице у области 
спорта обезбјеђују и проводе органи Кантона и градова/
општина.

(3) Јавни интереси и циљеви Кантона и градова/
општина у спорту су:

а) развијање свијести грађана, посебно младих 
и лица са инвалидитетом, о спорту и његовим 
вриједностима,

б) допринос васпитању, образовању и развоју дјеце 
и омладине,

ц) подстицање и афирмисање спорта и његових 
вриједности као дијела културе и укупних материјалних 
и духовних вриједности друштва,

д) очување здравља као основе сваке људске 
активности, радне продуктивности, изражавања  
стваралаштва и хуманог живљења,
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е) подстицање систематског и организованог 
бављења спортом у слободно вријеме,

ф)  системско стварање услова за остваривање 
врхунских спортских резултата,

г) организација система такмичења у складу са 
правилима међународних спортских федерација,

х) спорт за лица са инвалидитетом,
и) школски спорт.

Члан 7. 
(Остваривање јавног интереса Кантона у спорту)

Кантон остварује јавни интерес у спорту тако што:
а) обезбјеђује средства за остваривање програма у 

области спорта Кантона;
б) подстиче и обезбјеђује услове за обављање и 

развој спортских дјелатности Кантона;
ц) планира, суфинансира изградњу и контролише 

намјенско коришћење јавних спортских објеката од 
кантоналног значаја;

д) иницира, утврђује и проводи стимулативну 
порезну политику којом се подстиче развој спорта у 
Кантону.

Члан 8.
(Остваривање јавног интереса града/општине у 

спорту)
Град/општина остварује јавни интерес у спорту 

стварањем услова за задовољавање локалних потреба 
грађана у области спорта и спортске рекреације тако 
што:

а) програмира и планира развој спорта и спортске 
рекреације на подручју града/општине;

б) обезбјеђује средства за остваривање годишњег 
програма развоја спорта града/општине;

ц) подстиче и обезбјеђује услове за одвијање и 
развој спорта на подручју града/општине;

д) планира, изграђује, одржава и контролише 
намјенско коришћење јавних објеката за спорт и 
спортску рекреацију на подручју града/општине.

Члан 9.
(Стратегија развоја спорта)

(1) Ради остваривања јавног интереса и циљева у 
области спорта, утвђује се Стратегија развоја спорта у 
Кантону и градовима/општинама.

(2) Стратегија развоја спорта у Кантону и Стратегија 
развоја спорта у градовима/општинама се доноси за 
период од најмање четири године.

(3) Стратегију развоја спорта у Кантону усваја 
Скупштина Тузланског кантона (у даљем тексту: 
Скупштина Кантона), на приједлог Владе Тузланског 
кантона (у даљем тексту: Влада Кантона).

(4) Стратегију развоја спорта у граду/општини 
усваја градско/општинско вијеће на приједлог 
градоначелника/начелника.

Члан 10.
(Садржај Стратегије)

Стратегијом се утврђују:

а) основна полазишта и правци развоја спортских 
активности, при чему ће се водити рачуна о 
равноправности полова, као и осигурању учешћа 
свих лица и група без обзира на расу, боју коже, 
националну или етничку припадност, социјални статус, 
вјерско, политичко или друго увјерење, инвалидитет, 
здравствени статус, доб, пол, род, сексуалну 
оријентацију, родни идентитет или било које друго 
лично својство,

б) садржај и обим спортских дјелатности који 
се финансирају, односно  суфинансирају из буџета 
Кантона, односно буџета града/општине,

ц) развојни и стручни задаци у спорту,
д) оквирни критерији за вредновања програма и 

њиховог финансирања у спорту,
е) носиоци развоја и мјере контроле његове 

реализације.

Члан 11. 
(Годишњи програми развоја спорта)

(1) На основу стратегија из члана 9. овог закона, 
доносе се годишњи програми развоја спорта Кантона 
и града/општине.

(2) Годишњи програм развоја спорта Кантона за 
текућу календарску годину доноси Влада Кантона на 
приједлог Министарства за културу, спорт и младе 
Тузланског кантона (у даљем тексту: Министарство).

(3) Годишњи програм развоја спорта града/
општине за текућу календарску годину доноси градско/
општинско вијеће на приједлог градоначелника/
начелника.

(4) Годишњи програми развоја спорта из ставова (1) 
и (2) овог члана за текућу годину доносе се најкасније 
до 31. јануара текуће године.

Члан 12.
(Годишњи програм развоја спорта Кантона)

Годишњим програмом развоја спорта Кантона 
утврђују се нарочито:

1) начела и циљеви политике у области спорта на 
подручју Кантона;

2) садржај и обим посебних облика спортских 
активности, које се финансирају или суфинансирају 
из јавних средстава, као што су спортски одгој и 
образовање, спортска рекреација, врхунски спорт, 
квалитетни спорт, спортске активности ученика и 
студената и спорт лица са инвалидитетом;

3) критерији за финансирање годишњег програма 
развоја спорта Кантона;

4) развојни и стручни послови у спорту;
5) одговарајућа медицинска заштита и праћење 

психосоматског статуса спортиста и спортских 
рекреативаца;

6) организовање спорта и кантоналних спортских 
такмичења, те

7) субјекти, начин и рокови за реализацију годишњег 
програма развоја спорта Кантона.
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Члан 13. 
(Годишњи програм развоја спорта града/општине)

Годишњим програмом развоја спорта града/
општине утврђују се нарочито:

1) основна питања и усмјерења у области спорта на 
подручју града/општине;

2) садржај и обим посебних подручја спортских 
активности, које се финансирају из јавних средстава 
града/општине;

3) критерији за финансирање годишњег програма 
развоја спорта града/општине;

4) организовање спорта и градска/општинска 
спортска такмичења;

5) субјекти, начин и рокови за реализацију годишњег 
програма развоја спорта града/општине.

Члан 14. 
(Циљеви у спорту)

За остваривање јавног интереса у области спорта, у 
складу са годишњим програмом развоја спорта Кантона 
и града/општине, из јавних средстава се подстиче 
остваривање сљедећих циљева:

1) широк обухват спортским одгојем и образовањем 
дјеце и омладине;

2) спортски одгој, образовање и специфична 
здравствена заштита дјеце, омладине и одраслих са 
потешкоћама у тјелесном и психичком развоју;

3) први здравствени преглед прије избора спортске 
активности, нарочито дјеце и рекреативаца;

4) спортско образовање и оспособљавање дјеце, 
омладине и одраслих усмјерено ка квалитетном и 
врхунском спорту;

5) спортска такмичења лица са инвалидитетом;
6) квалитетни спорт;
7) врхунски спорт;
8) превентивне систематске и специфичне 

селективне здравствене прегледе у дјелатности 
квалитетног и врхунског спорта;

9) спортска рекреација;
10) образовање и специјалистичка обука стручних 

лица оспособљених за рад у спорту; 
11) финансирање и суфинансирање изградње и 

одржавање јавних спортских објеката; 
12) активности спортских савеза и удружења 

грађана у области спорта;
13) научноистраживачки рад у спорту; 
14) јавно информисање о спорту; 
15) издавачка дјелатност;
16) промотивне активности и савјетовања у спорту; 
17) експериментални програми у спорту;
18) обављање стручног надзора у спорту;
19) награђивање у спорту и
20) међународне активности у спорту.

Члан 15.
(Савјет за спорт Тузланског кантона)

(1) Савјет за спорт Тузланског кантона (у даљем 
тексту: Савјет) има девет чланова и представља 
савјетодавно тијело Министарства које се брине о 

развоју и квалитету спорта на нивоу Кантона, а чине га: 
предсједник, потпредсједник и седам чланова.

(2) Савјет је надлежан за:
а) давање мишљења о Стратегији,
б) припрему документационе подлоге и смјерница 

за израду годишњег програма развоја спорта Кантона,
ц) давање мишљења о годишњим плановима и 

финансијским потребама спорта,
д) вођење расправа о питањима значајним за спорт, 

те предлагање и подстицање  доношења  мјера за 
унапређење спорта,

е) предлагање приорететних пројеката, елебората 
и студија за њихово финансирање у систему јавних 
потреба у спорту,

ф) давање мишљења и препорука за нацрте и 
приједлоге прописа који се односе на спорт,

г) анализу стања и предлагање мјера за унапређење 
спорта,

х) обављање и других послова, утврђених овим 
законом и другим прописима.

Члан 16.
(Именовање и састав Савјета)

(1) Савјет именује Министарство на период од 
четири године, из реда истакнутих учесника у спорту. 
У Савјет се обавезно именује представник спорта за 
лица са инвалидитетом.

(2) Приликом именовања Савјета обавезно се 
обезбјеђује родна равноправност, која постоји уколико 
је у Савјету један од сполова заступљен најмање 40%.

(3) По именовању и конституисању, на првој радној 
сједници, Савјет доноси пословник о раду, којим се 
ближе уређује начин рада, припремања и одржавања 
сједница, одлучивања и друга питања од значаја за рад 
Савјета.

(4) Административно-техничке послове за Савјет 
обавља секретар Савјета којег именује министар за 
културу, спорт и младе (у даљем тексту: министар) из 
реда запосленика Министарства.

(5) Предсједник, потпредсједник, чланови и 
секретар Савјета за свој рад остварују право на накнаду 
из средстава предвиђених за тјелесну културу и спорт, 
у складу са посебном одлуком коју доноси министар.

(6) Савјет о свом раду, најмање једанпут годишње, 
подноси извјештај Министарству.

(7) Министар може разрјешити Савјет и прије истека 
периода на који је именован, ако се утврди да је рад 
Савјета неуспјешан у реализацији послова прописаних 
овим законом.

ДИО ДРУГИ - ОРГАНИЗОВАЊЕ СПОРТА

Члан 17.
(Носиоци спортских активности)

Носиоци спортске активности у Кантону су правна 
и физичка лица регистрована за обављање спортских 
дјелатности у складу са законом.
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Члан 18. 
(Упис у регистар)

(1) Поред уписа правних лица у судски, односно 
регистар удружења у Министарству правосуђа и 
управе Тузланског кантона, и физичка и правна лица 
у области спорта се уписују у Регистар физичких и 
Регистар правних лица у области спорта (у даљем 
тексту: Регистар) који води Министарство.

(2) Рјешење о упису у Регистар доноси министар.
(3) Ближи пропис о вођењу Регистра на нивоу 

Кантона доноси Министарство и то посебно за правна 
лица, а посебно за физичка лица.

ПОГЛАВЉЕ I. ПРАВНА ЛИЦА У ОБЛАСТИ 
СПОРТА

Члан 19.
 (Правна лица)

Правна лица којa се баве спортском дјелатношћу (у 
даљем тексту: спортске организације) у смислу овог 
закона су:

а) спортски клуб (аматерски и професионални),
б) спортско друштво,
ц) спортски савез,
д) спортски савез у одређеном спорту (грански),
е) спортски клуб лица са инвалидитетом (аматерски 

и професионални),
ф) спортско друштво лица са инвалидитетом
г) спортски савез лица са инвалидитетом,
х) спортски савез лица са инвалидитетом у 

одређеном спорту (грански),
и) удружење спортске рекреације,
ј) јавна установа у области спорта,
к) привредно друштво и јавно предузеће у области 

спорта,
л) школско спортско друштво града/општине,
м) школски спортски савез Кантона,
н) удружење стручних лица оспособљених за рад у 

спорту
о) и друга удружења која се према својим 

регистрованим дјелатностима баве спортом.

Члан 20. 
(Спортски клуб)

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

(2) Спортски клуб може обављати спортску 
дјелатност аматерски и професионално.

Члан 21. 
(Аматерски спортски клуб)

Аматерски спортски клуб је добровољна, невладина, 
непрофитна организација која се оснива и региструје 
као удружење за обављање спортске дјелатности.

Члан 22. 
(Професионални спортски клуб)

(1) Професионални спортски клуб оснива се као 
привредно друштво с циљем обављања спортске 
дјелатности.

(2) Професионални спортски клуб оснива се и 
региструје као пословни субјект код надлежног суда 
у складу са овим законом, Законом о регистрацији 
пословних субјеката у Федерацији Босне и Херцеговине 
(„Службене новине Федерације БиХ“, бр. 27/05, 68/05, 
43/09 и 63/14) и другим прописима из области спорта.

Члан 23.
(Привредно друштво у области спорта)

(1) Привредно друштво у области спорта је, у 
смислу овог закона, друштво регистровано за обављање 
спортских дјелатности прописаних овим законом.

(2) Ако привредно друштво обавља спортску 
дјелатност учествовања на спортским такмичењима, 
мора имати правни облик дионичког друштва.

Члан 24. 
(Спортско друштво)

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

(2) Међусобне односе и права спортски клубови, 
удружени у спортско друштво, регулишу оснивачким 
актом и другим актима спортског друштва.

(3) Спортско друштво је носилац права на заједнички 
назив и заједничке симболе, ако оснивачким и другим 
актима спортског друштва није другачије одређено.

(4) На  оснивање,  упис  у  регистар,  обављање  
спортских  активности  и  спортских дјелатности, 
рјешавање спорова, одговорност, као и на друга питања 
у вези са радом спортских друштава, примјењују 
се одредбе овог закона које се односе на спортска 
удружења, ако овим законом није другачије одређено.

Члан 25. 
(Грански спортски савез града/општине)

Ако на подручју града/општине дјелује најмање 
три спортска клуба у истом спорту, може се основати 
грански спортски савез града/општине у том спорту.

Члан 26. 
(Спортски савез града/општине)

(1) Грански спортски савези града/општине, као 
и спортски клубови у чијој спортској грани због 
неразвијености није основан грански спортски савез 
града/општине, удружују се у спортски савез града/
општине, путем којег град/општина остварује свој 
јавни интерес у области спорта.

(2) Спортски савез града/општине је носилац права 
на заједнички назив и заједничке симболе, уколико 
оснивачким актом или другим актима спортског савеза 
града/општине није другачије одређено.

Члан 27.
(Грански спортски савез Кантона)

(1) Грански спортски савези градова/општина и 
спортски клубови у појединим спортовима за које не 
постоји грански спортски савез града/општине удружују 
се у гранске спортске савезе Кантона ради остваривања 
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заједничких циљева и интереса, заједничког наступања 
у области спорта и организовања такмичења на нивоу 
Кантона.

(2) Грански спортски савези Кантона се удружују у 
Спортски савез Кантона, као и гранске спортске савезе 
организоване на нивоу Федерације БиХ и Босне и 
Херцеговине.

(3) За један спорт може се на нивоу Кантона 
основати један грански спортски савез.

(4) Грански спортски савези Кантона се оснивају 
у складу са овим законом и Законом о удружењима и 
фондацијама („Службене новине Федерације Босне и 
Херцеговине“, број: 45/02). 

(5) Ако због неразвијености одређеног спорта на 
подручју Кантона нису испуњени услови из става (1) 
овог члана за организовање гранског спортског савеза 
Кантона, регистрација гранског спортског савеза 
на нивоу Кантона може се извршити уз сагласност 
Министарства, а до испуњења услова из става (1) овог 
члана.

Члан 28. 
(Спортски савез Кантона)

(1) Спортски савези градова/општина и грански 
спортски савези Кантона удружују се у Спортски савез 
Кантона.

(2) Међусобне односе и права чланице Спортског 
савеза Кантона регулишу оснивачким актом и другим 
актима Спортског савеза Кантона.

(3) Спортски савез Кантона је носилац права на 
заједнички назив и заједничке симболе, ако оснивачким 
и другим актима Спортског савеза Кантона није 
другачије одређено.

(4) На оснивање, упис у регистар, обављање 
спортских активности и спортских дјелатности, 
рјешавање спорова, одговорност, као и на друга питања у 
вези с радом спортских савеза, досљедно се примјењују 
одредбе овог закона које се односе на спортска удружења, 
ако овим законом није другачије одређено.

Члан 29.
(Надлежност Спортског савеза Кантона)

(1) Спортски савез Кантона надлежан је за:
а) организовање послова израде радне верзије 

Стратегије развоја спорта Кантона,
б) организовање послова израде радне верзије 

Годишњег програма развоја спорта Кантона у складу 
са Стратегијом,

ц) организацију и провођење система лигашког 
такмичења на нивоу Кантона,

д) сарадњу са надлежним спортским организацијама 
и органима Босне и Херцеговине, ентитета, Кантона, 
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и других нивоа 
административног организовања,

е) заступање и представљање спорта у Федерацији 
БиХ,

ф) обављање административних, стручних и других 
послова у области спорта, у складу с овим законом.

(2) Поред послова из става (1) овог члана, Спортски 

савез Кантона обавља и друге послове по налогу Владе 
Кантона и Министарства.

(3) За обављање послова из ставова (1) и (2) овог 
члана Спортски савез Кантона суфинансира се из 
средстава предвиђених за тјелесну културу и спорт у 
буџету Кантона.

Члан 30. 
(Спортски клуб лица са инвалидитетом)

(1) Ради организовања спортско-рекреативне 
активности и спортских такмичења лица са 
инвалидитетом, оснивају се спортски клубови лица са 
инвалидитетом.

(2) Спортски клуб лица са инвалидитетом може 
обављати спортску дјелатност аматерски и професионално.

Члан 31.
(Аматерски спортски клуб лица са инвалидитетом)

Аматерски спортски клуб лица са инвалидитетом 
је добровољна, невладина, непрофитна организација 
која се оснива и региструје као удружење за обављање 
спортске дјелатности.

Члан 32. 
(Професионални спортски клуб лица са 

инвалидитетом)
(1) Професионални спортски клуб лица са 

инвалидитетом оснива се као привредно друштво, с 
циљем обављања спортске дјелатности.

(2) Професионални спортски клуб лица са 
инвалидитетом оснива се и региструје као пословни 
субјект код надлежног суда у складу са овим законом, 
Законом о регистрацији пословних субјеката у 
Федерацији Босне и Херцеговине и другим прописима 
из области спорта.

Члан 33.
(Спортско друштво лица са инвалидитетом)

(1) Спортски клубови лица са инвалидитетом могу 
се, ради уређивања и остваривања заједничких циљева 
и интереса, као и заједничког наступања у одређеној 
области спорта, удруживати у спортска друштва лица 
са инвалидитетом.

(2) Међусобне односе и права спортски клубови 
лица са инвалидитетом, удружени у спортско друштво 
лица са инвалидитетом, регулишу оснивачким 
актом и другим актима спортског друштва лица са 
инвалидитетом.

(3) Спортско друштво лица са инвалидитетом 
је носилац права на заједнички назив и заједничке 
симболе, уколико оснивачким актом или другим 
актима спортског друштва лица са инвалидитетом није 
другачије одређено.

(4) На оснивање, упис у регистар, обављање спортских 
активности и спортске дјелатности, рјешавање спорова, 
одговорност, као и на друга питања у вези са радом 
спортског друштва лица са инвалидитетом, примјењују 
се одредбе овог закона које се односе на спортска 
удружења, ако овим законом није другачије прописано.
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Члан 34.
(Спортски савез лица са инвалидитетом града/

општине)
(1) Грански спортски савези лица са 

инвалидитетом града/општине, спортски клубови 
лица са инвалидитетом у чијој спортској грани због 
неразвијености грански спортски савез лица са 
инвалидитетом није основан и удружења лица са 
инвалидитетом за спортску рекреацију удружују се у 
спортски савез лица са инвалидитетом града/општине, 
путем којег град/општина остварује свој јавни интерес 
у области спорта за лица са инвалидитетом.

(2) Спортски савез лица са инвалидитетом је 
носилац права на заједнички назив и заједничке 
симболе, уколико оснивачким актом или другим 
актима спортског савеза лица са инвалидитетом града/
општине није другачије одређено.

Члан 35.
(Грански спортски савез лица са инвалидитетом 

Кантона)
(1) Грански спортски савези лица са 

инвалидитетом града/општина и спортски клубови 
лица са инвалидитетом у чијој спортској грани због 
неразвијености није основан грански спортски савез 
лица са инвалидитетом града/општине, удружују се 
у гранске спортске савезе лица са инвалидитетом 
Кантона, ради остваривања заједничких циљева и 
интереса, заједничког наступања у области спорта 
и организовања такмичења на нивоу Кантона, те 
обављања других активности у складу са овим законом.

(2) Грански спортски савези лица са инвалидитетом 
Кантона се удружују у спортски савез лица са 
инвалидитетом Кантона, као и гранске спортске 
савезе организоване на нивоу Федерације Босне и 
Херцеговине и Босне и Херцеговине.

(3) За један спорт може се на нивоу Кантона 
организовати само један грански спортски савез лица 
са инвалидитетом.

(4) Грански спортски савези лица са инвалидитетом 
Кантона се оснивају у складу са овим законом и 
Законом о удружењима и фондацијама.

(5) Ако због неразвијености одређеног спорта за лица 
са инвалидитетом на подручју Кантона нису испуњени 
услови из става (1) овог члана за организовање 
гранског спортског савеза лица са инвалидитетом 
Кантона, регистрација гранског спортског савеза лица 
са инвалидитетом на нивоу Кантона, до испуњења 
услова прописаних овим законом, може се извршити уз 
сагласност Министарства.

Члан 36.
(Спортски савез лица са инвалидитетом Кантона)

(1) Спортски савези лица са инвалидитетом 
града/општине и грански спортски савези лица са 
инвалидитетом Кантона удружују се у Спортски савез 
лица са инвалидитетом Кантона.

(2) Међусобне односе и права чланице Спортског 
савеза лица са инвалидитетом Кантона регулишу 

оснивачким актом и другим актима Спортског савеза 
лица са инвалидитетом Кантона.

(3) Спортски савез лица са инвалидитетом Кантона 
је носилац права на заједнички назив и заједничке 
симболе, уколико оснивачким актом или другим актима 
Спортског савеза лица са инвалидитетом Кантона није 
другачије одређено.

(4) На оснивање, упис у регистар, обављање 
спортских активности и спортске дјелатности, 
рјешавање спорова, одговорност, као и на друга питања 
у вези са радом Спортског савеза лица са инвалидитетом 
Кантона, досљедно се примјењују одредбе овог закона 
које се односе на спортска удружења, ако овим законом 
није другачије прописано.

Члан 37.
(Надлежност Спортског савеза лица са 

инвалидитетом Кантона)
(1) Спортски савез лица са инвалидитетом Кантона 

надлежан је за:
а) организовање и провођење система лигашког 

такмичења за лица са инвалидитетом на нивоу Кантона,
б) заступање и представљање спорта за лица са 

инвалидитетом,
ц) организовање послова израде радне верзије 

Стратегије развоја спорта у Кантону, као и годишњег 
програма развоја спорта Кантона у складу са Стратегијом, 
у дијелу који се односи на спорт за лица са инвалидитетом,

д) сарадњу са надлежним спортским организацијама 
и органима Босне и Херцеговине, ентитета, кантона, 
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и других нивоа 
административног организовања, у дијелу који се 
односи на спорт за лица са инвалидитетом,

е) обављање других послова у складу са законом и 
подзаконским прописима.

(2) Поред послова из става (1) овог члана, Спортски 
савез лица са инвалидитетом Кантона обавља и друге 
послове по налогу Владе Кантона и Министарства.

(3) За обављање послова из ставова (1) и (2) овог 
члана Спортски савез лица са инвалидитетом Кантона 
суфинансира се из средстава предвиђених за тјелесну 
културу и спорт у буџету Кантона.

Члан 38.
(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, оснивају 
се удружења спортске рекреације.

(2) Удружење спортске рекреације оснива се у складу 
са Законом о удружењима и фондацијама и овим законом.

(3) Удружења спортске рекреације удружују се у 
савезе спортске рекреације градова/општина и у Савез 
спортске рекреације Кантона.

(4) Одредбе овог члана на одговарајући начин 
примјењују се и на удружења лица са инвалидитетом за 
спортску рекреацију.
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Члан 39. 
(Установе у области спорта)

(1) Јавну установу за обављање дјелатности у 
области спорта може основати Скупштина Кантона, 
градско/општинско вијеће, самостално или с другим 
правним односно физичким лицем.

(2) Установу за обављање дјелатности у области 
спорта може основати домаћа, односно страна правна и 
физичка лица у свим облицима власништва.

(3) Установа из става (2) овог члана оснива се за 
обављање:

а) стручно развојних послова, праћења тјелесних 
способности дјеце и омладине, студената, лица са 
инвалидитетом и других категорија грађана,

б) тестирање и припрему врхунских спортиста,
ц) едукацију и тренинг спортских талената.
(4) Установе из ставова (1) и (2) овог члана могу се 

основати под условима утврђеним Законом о установама 
(„Службени лист РБиХ“, бр. 6/92, 8/93 и 13/94).

Члан 40.
(Јавно предузеће за обављање спортске 

дјелатности)
Јавно предузеће за производњу, промет и услуге 

у области спорта оснива се и региструје у складу са 
Законом о јавним предузећима у Федерацији Босне и 
Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и 
Херцеговине“, бр. 8/05, 81/08, 22/09 и 109/12).

Члан 41. 
(Школско спортско друштво)

(1) Ради провођења ваннаставних спортских 
активности ученика основних и средњих школа 
Кантона, а с циљем укључивања што већег броја дјеце 
у спортске активности у школама, школски одбори у 
основним и средњим школама могу основати школско 
спортско друштво.

(2) Школско спортско друштво нема статус правног 
лица.

(3) Школе су дужне створити услове за рад школског 
спортског друштва.

(4) Школски одбор на приједлог наставничког 
вијећа, својом одлуком утврђује начин рада и 
организовања школског спортског друштва.

Члан 42.
(Школско спортско друштво града/општине)
(1) Ради задовољавања потреба и усклађивања 

спортских активности спортских друштава школа, 
спорта дјеце и омладине као и организације система 
школских такмичења може се основати школско 
спортско друштво града/општине.

(2) Школско спортско друштво града/општине 
оснивају представници школских спортских друштава 
са подручја тог града/општине у складу са Законом о 
удружењима и фондацијама.

(3) Школско спортско друштво града/општине 
има статус правног лица.

Члан 43. 
(Школски спортски савез Кантона)

(1) Школска спортска друштва градова/општина 
могу се удружити у школски спортски савез Кантона 
у сарадњи са Спортским савезом Кантона, у складу са 
Законом о удружењима и фондацијама.

(2) Школски спортски савез Кантона у сарадњи 
са спортским савезом Кантона организује систем 
школских такмичења и других видова школског спорта 
на нивоу Кантона.

(3) Међусобне односе и права чланице школског 
спортског савеза Кантона регулишу оснивачким актом 
и другим актима школског спортског савеза Кантона.

(4) Школски спортски савез Кантона је носилац 
права на заједнички назив и заједничке симболе, ако 
оснивачким и другим актима школског спортског 
савеза Кантона није другачије одређено.

Члан 44.
(Удружења стручних лица оспособљених за рад у спорту)

(1) Ради организовања и побољшања укупног система 
школског спорта и такмичења, свих видова тјелесног 
вјежбања, едукације стручних лица оспособљених за 
рад у спорту у сарадњи са другим организацијама и 
установама, могу се оснивати удружења стручних лица 
оспособљених за рад у спорту.

(2) Удружења стручних лица оспособљених за рад у 
спорту оснивају се у складу са Законом о удружењима 
и фондацијама.

ПОГЛАВЉЕ II. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 
ПРАВНИХ ЛИЦА

Члан 45. 
(Спортска удружења)

Спортска удружења оснивају се и организују 
слободно и самостална су у остваривању својих права 
и обавеза и стичу својство правног лица уписом у 
регистар који води надлежно министарство у складу са 
Законом о удружењима и фондацијама.

Члан 46.
(Обављање привредне дјелатности спортских 

удружења)
Спортска удружења могу обављати привредну 

дјелатност само ако је основна сврха такве дјелатности 
остваривање циљева утврђених овим законом и 
статутом удружења.

Члан 47.
(Радни однос у спортским организацијама)

(1) Спортске организације могу заснивати радни 
однос са спортистима, стручним радницима, стручним 
и административним особљем.

(2) Радни однос у спортским организацијама 
заснива се у складу са Законом о раду („Службене 
новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 26/16), 
а запослени имају сва права, обавезе и одговорности 
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из радног односа утврђене законом, колективним 
уговором, општим актом спортске организације и 
уговором о раду. 

Члан 48.
(Приправници и лица на стручном оспособљавању)

(1) Лице које је стекло стручну спрему из члана 58. 
став (2) тачка а) овог закона, спортска организација 
може примити на стручно оспособљавање, на период 
од дванаест мјесеци, ако има завршену високу стручну 
спрему, односно девет мјесеци ако има завршену вишу 
стручну спрему, са заснивањем радног односа или без 
заснивања радног односа.

(2) Уколико спортска организација са лицем из става 
(1) овог члана заснива радни однос, такво лице има 
статус приправника, и са истим се закључује уговор о 
раду на одређено вријеме.

(3) Током трајања радног односа приправник 
има право на 70% просјечне нето плате исплаћене у 
Федерацији Босне и Херцеговине, према посљедњем 
објављеном податку Федералног завода за статистику, 
с тим да се спортска организација и приправник могу 
договорити и о већем износу плате.

(4) Пријем лица на стручно оспособљавање без 
заснивања радног односа спортска организација врши 
закључивањем уговора о стручном оспособљавању. 
Копија уговора доставља се надлежној служби за 
запошљавање, ради евиденције и надзора, у року од 
осам дана од дана потписивања истог.

(5) Уколико није другачије прописано овим 
законом, на све односе између спортске организације 
и приправника, односно спортске организације и лица 
које се прима на стручно оспособљавање, примјењују 
се одредбе Закона о раду 

(6) Током трајања радног односа приправника, 
односно уговора о стручном оспособљавању, спортска 
организација обавезна је из реда својих запосленика 
одредити лице одговарајућег профила и стручне спреме 
под чијим надзором ће се рад обављати (ментор). 
Под одговарајућим профилом и стручном спремом за 
именовање ментора подразумијева се стручна спрема 
из члана 58. став (2) тачка а).

(7) Изузетно, уколико у спортској организацији 
нема лица које испуњава услове из става (6) овог члана, 
спортска организација може, као ментора ангажовати 
и лице које није њен запосленик уколико испуњава 
услове из члана 58. став (2) тачка а), у којем случају 
спортска организација сноси све трошкове настале 
поводом тог ангажовања.

(8) Послове оспособљавања у смислу овог члана 
приправници и лица на стручном оспособљавању могу 
обављати и без лиценце надлежног гранског спортског 
савеза Босне и Херцеговине.

ПОГЛАВЉЕ III. ФИЗИЧКА ЛИЦА 
У ОБЛАСТИ СПОРТА

Члан 49. 
(Физичка лица)

Физичка лица у области спорта су: спортисти, 
стручна лица оспособљена за рад у спорту и спортски 
радници.

Члан 50. 
(Спортиста)

Спортиста је физичко лице које се бави спортским 
активностима, као члан правног лица којe обавља 
спортску дјелатност учествовања у спортским 
такмичењима, или као лице којe самостално учествује 
у спортским такмичењима.

Члан 51.
(Бављење спортским активностима)

Спортиста из члана 50. овог закона, може се 
бавити спортским активностима аматерски или 
професионално.

Члан 52.
(Обавезе спортиста)

Спортиста је обавезан да:
а) поштује норме и правила спортског понашања,
б) редовно тренира и учествује на такмичењима,
ц) поштује спортска правила, службена лица и 

гледаоце,
д) својим понашањем чува углед спортског 

колектива и средине коју представља и
е) сарађује са здравственим службама и посебним 

органима који провјеравају употребу недозвољених 
стимулативних средстава.

Члан 53.
(Статус врхунског спортисте)

(1) Спортиста стиче статус врхунског спортисте ако, 
сходно међународним стандардима, остварује врхунске 
спортске резултате у одређеном спорту или дисциплини.

(2) Основ за стицање статуса врхунског спортисте 
су одговарајући остварени спортски резултати или 
пласман који је спортиста остварио на званичним 
такмичењима на нивоу Босне и Херцеговине, 
односно на званичним међународним такмичењима у 
организацији међународних спортских организација 
чланица Међународног олимпијског комитета (IOC) 
или Интернационалног параолимпијског комитета 
(IPC) или Генералне асоцијације интернационалних 
спортских федерација (GAISF).

(3) Категоризација врхунских спортиста врши се у 
складу са Правилником о категоризацији спортиста на 
нивоу Босне и Херцеговине.

Члан 54. 
(Професионални спортиста)

(1) Права, обавезе и одговорности професионалних 
спортиста уређују се у складу са законом, спортским 
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правилима надлежног гранског спортског савеза, 
колективним уговором, правилником о раду и уговором 
о раду између спортисте и спортске организације.

(2) Професионални спортиста из става (1) овог 
члана закључује уговор о раду на одређено вријеме, 
на период од најдуже пет година. Професионални 
спортиста може закључити више таквих уговора, с тим 
да му радни однос не може прерасти у радни однос на 
неодређено вријеме.

(3) Уговор између професионалног спортисте и 
спортске организације закључује се у писаној форми 
и региструје код надлежног гранског спортског савеза 
Кантона, уколико постоји грански спортски савез 
Кантона за тај спорт.

(4) Уколико не постоји грански спортски савез 
Кантона за тај спорт, уговор из става (3) овог члана 
региструје се код надлежног Спортског савеза Кантона.

(5) Уговор између професионалног спортисте и 
спортске организације потписују спортиста и лица 
овлаштена за заступање спортске организације, 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 малољетног лица.

(6) Професионални  спортиста  и  спортска  
организација,  приликом закључивања   уговора о раду, 
могу посебно уговорити давања накнаде спортисти на 
име закључења уговора.

(7) Спортска организација дужна је да прије 
закључивања уговора спортисту обавијести о правима, 
обавезама и одговорностима из става (1) овог члана.

(8) Спортска организација не смије ангажовати 
професионалног спортисту без закљученог уговора о 
раду.

Члан 55. 
(Спортиста аматер)

(1) Права, обавезе и одговорности спортиста 
аматера уређују се законом, спортским правилима 
надлежног гранског спортског савеза и општим актима 
спортске организације, а права, обавезе и одговорности 
спортиста аматера такмичара којима се обезбјеђује 
новчана накнада за бављење спортом и уговором између 
спортисте и спортске организације (уговор о бављењу 
спортом или уговор о стипендирању малољетног 
спортисте за спортско усавршавање).

(2) Уговором о бављењу спортом спортиста аматер и 
спортска организација утврђују, у складу са спортским 
правилима, новчану накнаду за бављење спортским 
активностима, новчане и друге накнаде за остварене 
спортске резултате, накнаде трошкова смјештаја и 
исхране за вријеме спортских припрема и спортског 
такмичења, накнаду за коришћење лика спортисте и 
накнаду за набавку спортске опреме.

(3) Уговором о стипендирању малољетног 
спортисте за спортско усавршавање  утврђује се, у 
складу са спортским правилима новчана стипендија, 
накнада трошкова смјештаја и исхране за вријеме 

спортских припрема и спортског такмичења, накнада 
за набавку спортске опреме и новчане и друге награде 
за постигнуте спортске резултате.

(4) Уговором из ставова (2) и (3) овог члана може 
бити посебно утврђена и накнада за закључивање 
уговора.

(5) Уговор из ставова (2) и (3) овог члана закључује 
се у писаној форми и региструје код надлежног 
гранског спортског савеза Кантона, уколико постоји 
грански спортски савез Кантона за тај спорт.

(6) Уколико не постоји грански спортски савез 
Кантона за тај спорт уговор из ставова (2) и (3) овог 
члана региструје се код надлежног Спортског савеза 
Кантона.

(7) Спортска организација дужна је да прије 
закључивања уговора спортисту обавијести о правима, 
обавезама и одговорностима из става (1) овог члана.

(8) Спортска организација не смије ангажовати 
спортисту аматера без закљученог уговора о бављењу 
спортом или уговора о стипендирању.

Члан 56.
(Обавезно осигурање спортиста аматера)

(1) Спортисти аматери који нису обавезно 
осигурани у смислу закона којим се уређује пензијско 
и инвалидско осигурање могу се укључити у систем 
обавезног осигурања под условима, у обиму и на начин 
предвиђен тим законом.

(2) Средства за пензијско и инвалидско осигурање 
спортисте из става (1) овог члана могу обезбједити и 
спортске организације и друга правна лица, дјелимично 
или у цјелини.

(3) Спортиста аматер може бити здравствено 
осигуран у смислу закона којим се уређује здравствено 
осигурање, и то на начин и у обиму утврђен за 
осигуранике који самостално обављају дјелатност, 
у складу са законом којим се уређују доприноси за 
здравствено осигурање.

(4) Спортисту аматера осигурава спортска 
организација или друго правно лице које га уговором 
ангажује код осигуравајућег друштва од посљедица 
повреде настале спортском активношћу.

(5) Обавезе по основу осигурања из става (3) овог 
члана могу преузети спортске организације или друга 
правна лица.

Члан 57.
(Ништавост, поништење, пријевремени споразумни 

раскид уговора и раскид уговора)
У случају утврђивања ништавости, поништења или 

раскида уговора, спортска организација је дужна да 
о томе без одлагања обавијести кантонални грански 
спортски савез.

Члан 58.
(Стручна лица оспособљена за рад у спорту)

(1) Стручне послове у области спорта могу обављати 
искључиво стручна лица оспособљена за рад у спорту, 
и то: тренери, кондицијски тренери и инструктори.
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(2) Под стручним лицима оспособљеним за рад у 
спорту, у смислу овог закона, подразумијевају се лица 
која испуњавају сљедеће услове: 

а) имају високу или вишу стручну спрему, 
односно завршен први циклус високог образовања по 
Болоњском систему студирања из области тјелесног и 
здравственог одгоја/спорта који се вреднује са најмање 
180 ЕЦТС бодова или

б) имају високу или вишу стручну спрему, 
односно завршен први циклус високог образовања по 
Болоњском систему студирања из других области који 
се вреднује са најмање 180 ЕЦТС бодова и лиценцу за 
рад у области спорта или

ц) имају признат статус заслужног спортисте или 
статус спортисте међународног разреда у сениорској 
категорији у складу са законом и Правилником 
о категоризацији спортиста на нивоу Босне и 
Херцеговине, те посједује лиценцу за рад у области 
спорта.

 (3) Стручно образовање и оспособљавање за рад у 
области спорта, те издавање лиценци за рад у области 
спорта проводе акредитоване високошколске установе 
које у свом саставу имају организациону јединицу за 
област тјелесног и здравственог одгоја/спорта. Лиценца 
за рад у области спорта издаје се на период од четири 
године, уз могућност њеног продужавања.

(4) Стручно образовање и оспособљавање за рад у 
области спорта, те издавање и потврђивање лиценце за 
рад у области спорта, реализује се у складу са посебним 
образовним планом и образовним програмом који 
доноси сенат високошколске установе.

(5) Трошкове стицања, издавања и продужавања 
лиценце за рад у области спорта утврђује управни 
одбор високошколске установе из става (3) овог члана.

 (6) Спортски клубови и друге спортске организације 
дужни су стручне послове у области спорта прописане 
овим законом повјерити стручним лицима из става (2) 
овог члана.

(7) Уколико је, поред услова прописаних овим 
законом, за обављање стручних послова у области 
спорта потребно посједовати и одговарајућу лиценцу 
надлежног гранског спортског савеза Босне и 
Херецеговине, исти се могу обављати тек након 
прибављања те лиценце.

(8) Под акредитованом високошколском установом 
у смислу става (3) овог члана подразумијева се 
високошколска установа са најмање институционалном 
акредитацијом.

Члан 59.
(Инспекцијски надзор над обављањем стручних 

послова у области спорта)
(1) Уколико се у поступку инспекцијског 

надзора од стране надлежног инспектора утврди да 
стручне послове у области спорта у оквиру спортске 
организације обавља лице које за то не испуњава услове 
прописане чланом 58. овог закона, исти ће спортској 
организацији и том лицу изрећи управну мјеру забране 
даљег обављања тих послова.

(2) Уколико је лице из става (1) овог члана, за које 
је од стране надлежног инспектора утврђено да не 
испуњава услове прописане чланом 58. овог закона 
за обављање стручних послова у области спорта, у 
радном односу са спортском организацијом која је 
субјект инспекцијског надзора, надлежни инспектор ће 
наложити спортској организацији да раскине уговор о 
раду са таквим лицем.

Члан 60.
(Тренер и кондицијски тренер)

(1) Тренер и кондицијски тренер, у смислу овог закона, 
је стручно лице које програмира и проводи спортску 
припрему, спортску рекреацију и спортску обуку.

(2) Послове тренера и кондицијског тренера може 
обављати лице које је стручно оспособљено за рад у 
спорту у смислу члана 58. овог закона.

Члан 61.
 (Инструктор)

Инструктор је лице којe подучава грађане основној 
техници појединог спорта или проводи спортску 
рекреацију грађана на основу програма који је израдило 
стручно лице оспособљено за рад у спорту у смислу 
члана 58. овог закона.

Члан 62.
(Врсте стручних послова)

Стручни послови у спорту у смислу овог закона су:
а) планирање и реализација спортских активности 

дјеце и омладине,
б) планирање и реализација спортске обуке,
ц) планирање и тренирање спортиста,
д) обучавање грађана у спортским знањима и 

вјештинама,
е) планирање и реализација спортске рекреације грађана,
ф) дијагностицирање и провјера психофизичких и 

моторичких способности учесника,
г) планирање и извођење корективне гимнастике,
х) провођење правила у спорту,
и) информатика у спорту,
ј) менаџмент и маркетинг у спорту,
к) научноистраживачке дјелатности,
л) едукација стручних лица оспособљених за рад у 

спорту.

Члан 63. 
(Спортски радници)

Спортски радници (менаџер у спорту, судија, 
делегат и комесар-повјереник), у смислу овог закона, су 
лица која испуњавају услове прописане овим законом и 
правилима надлежног гранског спортског савеза Босне 
и Херецеговине (уколико је на том нивоу основан 
грански спортски савез).

Члан 64. 
(Менаџер у спорту)

Менаџер у спорту је, у смислу овог закона, лице 
које је према правилима надлежног гранског спортског 



Utorak, 29. juni 2021. god. SLU@BENE NOVINE TUZLANSKOG KANTONA Broj 11 - Strana 1291

савеза Босне и Херцеговине овлаштено обављати 
послове посредовања приликом преласка спортиста из 
једног спортског клуба у други спортски клуб.

Члан 65.
(Судија, делегат и комесар-повјереник)

Судија, делегат и комесар-повјереник је, у смислу 
овог закона, лице које учествује у организовању и 
вођењу спортског такмичења и испуњава услове 
прописане правилима надлежног гранског спортског 
савеза  Босне и Херцеговине.

Члан 66.
(Лице које се не може бавити спортом)

(1) Лице које је осуђено правоснажном пресудом 
за кривично дјело против уставног поретка, против 
вриједности заштићених међународним правом, 
против живота и тијела, против слободе и права 
човјека и грађанина, против полне слободе и морала, 
против брака, породице и омладине, против здравља 
људи, против човјечности, против опште сигурности 
људи и имовине не може учествовати у спортским 
такмичењима, организовати и водити спортска 
такмичења, обављати стручне послове у спорту ни 
учествовати у раду тијела управљања правног лица у 
области спорта двије године од издржане, опроштене 
или застарјеле казне.

(2) Лице против којег се води кривични поступак за 
кривична дјела из става 1. овог члана суспендоваће се 
до окончања поступка.

(3) Лицу из става (2) овог члана забрањује се: 
учествовати у спортским такмичењима, организовати и 
водити спортска такмичења, обављати стручне послове 
у спорту и учествовати у раду тијела управљања 
правног лица у области спорта.

Члан 67.
(Забрана дискриминације)

(1) Забрањена је свака непосредна и посредна 
дискриминација спортиста у обављању спортских 
активности, с обзиром на неко лично својство, пол, 
статус, опредјељење или увјерење, укључујући 
и дискриминацију професионалних спортиста 
и спортиста који то желе да постану у погледу 
запошљавања, зараде или услова рада, осим када се 
прављење разлике, односно стављање спортисте у 
неповољнији положај у односу на друге спортисте у 
истој или сличној ситуацији темељи на самој природи 
или стварним и одлучујућим условима обављања 
одређене спортске активности, а циљеви који се тиме 
желе постићи су оправдани.

(2) Одредбе уговора између спортисте и спортске 
организације у области спорта којима се утврђује 
дискриминација спортисте - ништаве су, а одредбе 
спортских правила и општих аката организација у 
области спорта којима се утврђује дискриминација 
спортисте - не примјењују се.

(3) Спортисти који нема пуноважно закључен 
уговор са одређеном спортском организацијом не може 

бити спортским правилима ускраћено право закључења 
уговора о раду са другом спортском организацијом, 
односно прелазак у другу спортску организацију и 
наступање за њу на спортским такмичењима у својству 
професионалног спортисте.

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

(5) Право на накнаду штете из става (4) овог 
члана спортиста остварује у складу са Законом о 
облигационим односима.

ПОГЛАВЉЕ IV. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА У 
СПОРТУ И АНТИДОПИНГ КОНТРОЛА

Члан 68.
(Обавезна здравствена заштита)

(1) Здравствена заштита је обавезна за све учеснике 
у спорту.

(2) У спортским такмичењима може учествовати 
само лице за које је утврђена општа и посебна 
здравствена способност, коју у правилу утврђује 
овлаштени љекар специјалиста спортске медицине.

(3) Здравствене установе овлаштене за обављање 
здравствених прегледа спортиста у складу са овим 
законом за подручје града, једне или више општина на 
подручју Кантона, одређује Министарство здравства 
Тузланског кантона. Уколико овлаштене здравствене 
установе у радном односу немају специјалисту спортске 
медицине, исте су дужне из реда својих запосленика 
одредити љекаре за обављање здравствених прегледа 
спортиста.

(4) Средства потребна за обављање здравствених 
прегледа спортиста обезбјеђују спортске организације 
на чији захтјев се прегледи обављају.

Члан 69.
(Одјељење за спортску медицину)

У складу са Законом о здравственој заштити 
(„Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, 
бр. 46/10 и 75/13), одјељење за спортску медицину у 
оквиру здравствене установе:

а) контролише стање здравља дјеце,  омладине  
и  свих  грађана  прије  почетка  и  у  току  трајања  
спортске активности;

б) пружа хитну медицинску помоћ такмичарима 
и, по потреби, осталим присутним на  спортским 
такмичењима и приредбама, на којима се окупља већи 
број посјетилаца;

ц) контролише да ли су спортисти узимали забрањена 
стимулативна средства (анти-допинг контрола);

д) открива деформације у расту и развоју дјеце која 
почињу да се баве спортом и предузима  стручне мјере на 
корекцији недостатака и отклањању посљедица; 

е) унапређује здравствену заштиту спортиста 
увођењем нових метода дијагностике, лијечења и 
рехабилитације обољења и повреда, карактеристичних 
за спортску активност.
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Члан 70. 
(Заштита спортисте)

(1) Нико не  може  од  спортисте  захтијевати  да  
тренира  или  да  се  такмичи  за  вријеме  док  је  
болестан или повријеђен.

(2) Мишљење о здравственој способности, 
привременој или трајној неспособности бављења 
спортом, даје овлаштени љекар.

Члан 71.
(Услови за обављање здравствених прегледа)
Обављање здравствених прегледа спортиста, те 

начин вођења евиденције и медицинске документације 
спортиста, реализује се у складу са федералним 
прописима.

Члан 72.
(Забрана допинга)

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

ДИО ТРЕЋИ - СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА 
И ПРИРЕДБЕ, СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ И 
СУЗБИЈАЊЕ НЕДОЛИЧНОГ ПОНАШАЊА НА 
СПОРТСКИМ ПРИРЕДБАМА, ИНФОРМАТИКА 
У СПОРТУ

Члан 73.
(Циљ спортских такмичења)

Спортска такмичења и приредбе (манифестације, 
сусрети, смотре, игре) организују се с циљем 
афирмације и популаризације спорта и остваривања 
врхунских спортских резултата.

Члан 74.
(Систем, услови и организација такмичења)

(1) Систем, услове и организацију спортских 
такмичења на нивоу Кантона, у оквиру једне спортске 
гране, утврђују грански спортски савези Кантона, 
у складу са одредбама овог закона и правилима 
међународних спортских асоцијација, односно 
Спортски савез Кантона уколико у одређеној спортској 
грани не постоји грански спортски савези Кантона.

(2) Акте којима се утврђује систем, услови и 
организација спортских такмичења, Спортски савез 
Кантона и грански спортски савези Кантона, достављају 
надлежној инспекцији.

Члан 75.
(Усклађеност с Европском конвенцијом)

Организација спортских такмичења и приредби мора 
бити усклађена с препорукама Европске конвенције о 
сузбијању насиља и недоличног понашања гледалаца 
на спортским приредбама, посебно на ногометним 
утакмицама, и одговарајућим законима и другим 
прописима у Босни и Херцеговини.

Члан 76.
(Сагласност за међународна такмичења)

Међународна спортска такмичења и спортске 
приредбе могу се организовати у Кантону, ако 
организатор добије сагласност надлежног федералног 
органа, те ако обезбиједи услове предвиђене правилима 
међународних спортских организација.

Члан 77.  
(Спортски објекат)

(1) Спортски објекат је, у смислу овог закона, 
вишенамјенски отворен или затворен простор, 
намијењен спортским активностима.

(2) Спортски објекат, поред простора намијењеног 
спортским активностима, мора имати неопходне 
пратеће садржаје и опрему те бити приступачан лицима 
са инвалидитетом.

(3) Спортски објекти морају испуњавати прописе 
међународних спортских асоцијација као и стандарде 
прописане одговарајућим законима и другим 
прописима.

Члан 78. 
(Категоризација спортских објеката)

Категоризација спортских објеката се утврђује у 
складу с посебним Правилником о категоризацији 
спортских објеката Министарства цивилних послова 
Босне и Херцеговине.

Члан 79.
(Сузбијање насиља и недоличног понашања 

гледалаца на спортским такмичењима)
(1) Обавеза организатора спортских такмичења 

је безбједност 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, заштиту гледалаца, заштиту других 
грађана и њихове имовине и имовине правних лица.

 (2) Сузбијање насиља и недоличног понашања 
гледалаца на спортским приредбама се проводи у 
складу са прописима Закона о спречавању недоличног 
понашања на спортским приредбама (Службене новине 
Тузланског кантона“, број: 13/16).

Члан 80. 
(Информациони систем у спорту)

(1) С циљем систематског праћења и евидентирања 
стања у спорту, стручне, научне и издавачке дјелатности, 
организује се јединствени информациони систем у 
спорту.

(2) Садржај и облик информационог система 
усклађује се са актима сектора за спорт Министарства 
цивилних послова Босне и Херцеговине и стандардима 
европске спортске информационе мреже.

(3) Информациони систем Кантона саставни је дио 
информационог система Босне и Херцеговине.
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(4) Сва правна и физичка лица регистрована за 
обављање спортских активности, обавезна су водити 
евиденцију у складу с јединственим информационим 
системом у спорту.

(5) Информациони систем у спорту на подручју 
Кантона води Министарство, у складу са садржајем 
и обликом информационог система из става (2) овог 
члана.

ДИО ЧЕТВРТИ - ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА

Члан 81. 
(Средства за финансирање)

Спортске организације финансирају се:
а) од чланарина,
б) из буџетских средства Кантона и буџетских 

средстава градова/општина на подручју Кантона,
ц) из донација и спонзорства правних и физичких 

лица,
д) из прихода од камата и закупнина,
е) од игара на срећу,
ф) из прихода стечених активностима утврђеним 

статутом спортске организације,
г) из других извора.

 Члан 82.
(Средства за финансирање јавног интереса 

Кантона и градова/општина)
(1) Јавни интереси Кантона у области спорта, 

остварују се суфинансирањем из средства буџета 
Кантона.

(2) Градови/општине ће, у складу са својом одлуком, 
из буџета града/општине финансирати спортске 
програме путем јавног позива на свом подручју, на тај 
начин остварујући јавни интерес града/општине.

Члан 83.
(Начин финансирања спорта)

(1) Финансирање спорта врши се и из јавних 
средстава, којима се подстиче обављање спортских 
дјелатности, у складу са критеријима које утврђује 
Влада Кантона, односно надлежни орган града/
општине.

(2) Из Буџета Кантона спортске дјелатности 
суфинансирају се у износу до 1% прихода Буџета 
Кантона, изузимајући финансирање, као и властите и 
намјенске приходе буџетских корисника.

Члан 84.
(Олакшице за улагаче средстава за развој спорта)

Правним и физичким лицима која улажу средства за 
развој спорта, на уложена средства признају се пореске 
олакшице у складу са законима Федерације Босне и 
Херцеговине и Босне и Херцеговине.

Члан 85.
(Кантонална награда, признање и стипендија за 

спорт)
(1) За изузетан допринос у развоју спорта и 

афирмације Кантона утврдиће се кантонална награда, 
признање или стипендија и четверогодишња кантонална 
стипендија за спорт, као највише кантонално спортско 
признање.

(2) Награда, признање или стипендија се додјељује 
правним и физичким лицима која обављају спортску 
дјелатност.

(3) Четверогодишњу кантоналну стипендију 
добијају такмичари и тренери, са подручја Кантона, 
који освоје медаљу на званичним европским, свјетским 
и олимпијским такмичењима у  организацији 
међународних спортских федерација чланица IOC-a, 
IPC-a i Sportaccord-a (GAISF).

(4) Награда се може додјелити и другим правним 
и физичким лицима заслужним за развој спорта у 
Кантону.

(5) Критерије за додјелу награде, признања и 
стипендије као и организацију додјеле утврђује Влада 
Кантона на приједлог Министарства.

ДИО ПЕТИ - НАДЗОР НАД 
ПРОВОЂЕЊЕМ ЗАКОНА

Члан 86.
(Надзор над провођењем закона)

(1) Надзор над провођењем овог закона и прописа 
донесених на основу овог закона врши Министарство.

(2) Инспекцијски надзор над провођењем овог 
закона врши надлежна инспекција у складу са својим 
надлежностима.

(3) Правна и физичка лица која обављају дјелатност 
спорта у Кантону, дужна су на захтјев Министарства 
или надлежне инспекције доставити податке или акте 
који се односе на њихов рад или су у вези са провођењем 
овог закона, у року одређеном од стране Министарства 
или надлежне инспекције, који не може бити краћи од 
осам дана, рачунајући од дана достављања захтјева.

ДИО ШЕСТИ - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 87. 
(Казнене одредбе)

(1) Новчаном казном у износу од 1.000,00 КМ 
до 5.000,00 КМ казниће се за прекршај спортска 
организација ако:

1) не закључи уговор са професионалним 
спортистом и спортистом аматером (члан 54. став (8) и 
члан 55. став (8)),

2) закључи уговор са спортистом аматером, 
супротно одредбама члана 55. ставови (2), (3), (5), (6) 
и (7),

3) ангажује лице супротно одредбама члана 66. 
ставови (1) и (3),

4) не суспендује лице против којег се води кривични 
поступак у складу са чланом 66. став (2),

5) врши дискриминацију спортиста (члан 67. став 
(1)),
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6) присиљава спортисту да тренира или се такмичи 
за вријеме док је болестан или повријеђен (члан 70. 
став (1)),

7) организује спортску манифестацију у објекту 
који не испуњава услове утврђене важећим прописима 
(члан 77. став (3)),

8) не води евиденцију у складу са јединственим 
информационим системом у спорту (члан 80. став (4)).

(2) За прекршај из става (1) овог члана казниће се 
и одговорно лице у спортској организацији  новчаном 
казном од 500,00 КМ до 1.500,00 КМ.

Члан 88. 
(Казнене одредбе)

 Новчаном казном у износу од 300,00 КМ до 1.500,00 
КМ казниће се за прекршај физичко лице ако:

1) ради као инструктор а не проводи спортску 
рекреацију грађана на основу програма који је израдило 
лице које испуњава услове за тренера (члан 61.).

Члан 89.
(Казнене одредбе)

(1) Новчаном казном у износу од 1.000 до 5.000 КМ 
казниће се спортска организација ако:

а) није уписана у регистар правних лица у области 
спорта (члан 18. став (1)),

б) закључи уговор о раду са спортистом, стручним 
радником или стручним и административним особљем 
супротно закону и колективном уговору (члан 47. став 
(2)),

ц) стручне послове у спорту повјери лицима која за 
то не испуњавају услове (члан 58. став (1)),

д) омогући да у спортском такмичењу учествује 
лице за које од стране овлаштеног љекара није утврђена 
општа и посебна здравствена способност (члан 68. став 
(2)),

е) не донесе акте којима се утврђује систем, услови 
и организација спортских такмичења или исте не 
доставе надлежној инспекцији (члан 74.),

ф) организује међународно спортско такмичење 
или спортску приредбу, без сагласности надлежног 
органа (члан 76.),

г) поступа супротно одредби члана 78. овог закона,
х) Министарству или надлежној инспекцији не 

достави податке или акте у одређеном року (члан 86. 
став (3)).

(2) Новчаном казном у износу од 1.000 до 5.000 КМ 
казниће се физичко лице ако:

а) није уписано у регистар физичких лица у области 
спорта (члан 18. став (1)),

б) одбије сарадњу са здравственом установом или 
другим органом који провјерава употребу недозвољених 
стимулативних средстава (члан 52. тачка е)),

ц) обавља стручне послове у области спорта, а не 
испуњава прописане услове (чланови 58., 60. и 61.).

(3) Новчаном казном из става (1) овог члана казниће 
се здравствена установа за поступање супротно 
одредби члана 68. става (3) овог закона.

(4) За прекршаје из ставова (1) и (3) овог члана 

казниће се и одговорно лице у спортској организацији 
или здравственој установи новчаном казном у износу 
од 500 до 2.000 КМ.

ДИО СЕДМИ - ПРЕЛАЗНЕ 
И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 90.
(Примјена одредбе о финансирању спорта)

Одредба члана 83. став (2), Закона о измјенама Закона 
о спорту („Службене новине Тузланског кантона“, број: 
8/13), примјењиваће се од дана ступања на снагу Закона 
о измјенама и допунама Закона о спорту („Службене 
новине Тузланског кантона“, број: 6/18).

Члан 91.
(Обавеза доношења подзаконских аката)

(1) Прописи за провођење Закона о спорту 
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 8/10),  
из чланова 7., 9., 16., 76. и 78. донијеће се у року од 
годину дана од дана ступања на снагу наведеног закона. 

(2) До доношења прописа из става (1) овог члана 
примјењиваће се постојећи прописи уколико нису у 
супротности са наведеним законом.

Члан 92.
(Обавеза усклађивања аката)

(1) Даном ступања на снагу Закона о спорту 
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 8/10), 
престаје да важи Закон о спорту Тузланског кантона 
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 17/00).

(2) Спортски савези Кантона и спортски савези 
општина су дужни усладити своје акте са Законом о 
спорту („Службене новине Тузланског кантона“, број: 
8/17), у року од три мјесеца, а спортски клубови у року 
од шест мјесеци од дана ступања на снагу наведеног 
закона. 

Члан 93. 
Министар ће у року од 60 дана од дана ступања на 

снагу Закона о измјенама Закона о спорту („Службене 
новине Тузланског кантона“, број: 8/13), именовати 
Савјет из члана 15. Закона.

Члан 94. 
У року од 15 дана од дана ступања на снагу Закона 

о измјенама и допунама Закона о спорту („Службене 
новине Тузланског кантона“, број: 6/18), у складу са 
Законом, Министарство ће именовати Савјет за спорт 
Тузланског кантона.

Члан 95.
Лицима која у моменту ступања на снагу Закона 

о измјенама и допунама Закона о спорту („Службене 
новине Тузланског кантона“, број: 6/18), обављају 
стручне послове у области спорта по основу закљученог 
уговора о раду, а која не испуњавају прописане услове 
за обављање стручних послова из члана 58. став 
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(2), дужна су исте испунити у року од пет година, 
рачунајући од почетка академске 2018/19. године.

Члан 96.
Право на суфинансирање за обављање послова 

из оквира своје надлежности Спортски савез лица 
са инвалидитетом Тузланског кантона, те право на 
накнаду предсједника, потпредсједника, чланова и 
секретара Савјета оствариваће се од буџетске 2019. 
године. (Закон о измјенама и допунама Закона о спорту 
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 6/18)).

Члан 97.
Спортски савези на нивоу Кантона, спортски савези 

на нивоу града/општине и сви спортски клубови 
који су дјеловали на подручју Тузланског кантона до 
доношења Закона о измјенама и допунама Закона о 
спорту („Службене новине Тузланског кантона“, број: 
6/18), настављају рад и дјеловање с тим што су у року 
од шест мјесеци од дана ступања на снагу наведеног 
Закона дужни реорганизовати и ускладити своје 
нормативне акте с одредбама наведеног закона.

Члан 98.
У року од 30 дана од дана ступања на снагу Закона 

о измјенама и допунама Закона о спорту („Службене 
новине Тузланског кантона“, број: 6/18), Министарство 
здравства Тузланског кантона донијеће акт којим ће 
одредити здравствене установе овлаштене за обављање 
здравствених прегледа спортиста.

Члан 99.
(Садржај пречишћеног текста)

Пречишћени текст Закона о спорту обухвата:
а) Закон о спорту („Службене новине Тузланског 

кантона“, број: 8/10);
б) Закон о измјенама Закона о спорту („Службене 

новине Тузланског кантона“, број: 8/13);
ц) Закона о измјенама и допунама Закона о спорту 

(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 6/18).

Члан 100.
(Примјена пречишћеног текста)

Пречишћени текст Закона о спорту се примјењује од 
дана објављивања у „Службеним новинама Тузланског 
кантона“, а важност његових одредаба утвђена је у 
законима који су обухваћени пречишћеним текстом 
Закона.
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