
АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

1. Који су проблеми које закон треба да реши? 

У складу са надлежностима Министарства унутрашњих послова прописаних Законом о 

министарствима и полицијским пословима прописаним у Закону о полицији, континуирано 

се прати стање јавног реда на спортским приредбама, анализира начин примене позитивних 

правних прописа који регулишу област одржавања спортских приредби, у циљу сагледавања 

степена ефикасности примене истих и сачињавања адекватних предлога за измене и допуне 

законске регулативе које би унапредиле поступање полицијских службеника Министарства 

приликом предузимања мера обезбеђења спортских приредби, а самим тим и подигли степен 

безбедности на спортским приредбама. 

Извршеним анализама, уочено је да припадници навијачких група, користећи поједине 

недостатке Закона, насиље и недолично понашање са спортских објеката преносе у 

непосредну околину спортских објеката, нарочито на улице и долазне правце према 

спортским објектима, уз коришћење предмета погодних за наношење телесних повреда. 

Управо због појединих мањкавости овог Закона, према учиниоцима кривичних дела и 

прекршаја су примењиване одредбе других Закона. 

2. Циљеви који треба да се постигиу доношењем Закоиа 

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

приредбама може, уз веће ангажовање свих специјализованих државних институција, 

супроставити доследном применом Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на 

спортским приредбама, Министарство унутрашњих послова, у сарадњи са представницима 

Министарства правде, сачинило је нацрт Закона о изменама и допунама Закона о спречавању 

насиља и недоличног понашања на спортским приредбама. 

Спречавање насиља и недоличног понашања, нужно изискује усвајање поменутог Предлога 

о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским 

приредбама. 

Усвајање ових законских измена, у великој мери омогућиће, првенствено Министарству 

унутрашњих послова и правосудним органима, да ефикасније предузимају мере и радње у 

циљу сузбијања насиља и недоличног понашања у вези са спортским приредбама, а правим 

навијачима и љубитељима спорта омогућити да се осећају безбедно и да уживају у спорту. 

Предлог Закона о измена и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног понашања 

на спортским приредбама, сачињен је паралелно са израдом Предлога Закона о изменама и 

допунама Закона о приватном обезбеђењу, уз препознавање уске повезаности примене 

одредби два Закона када је у питању област организовања и одржавања спортских приредби. 

3. Да ли су разматране могућности за решавање проблема без доношења акта? 

Решавање проблема без доношења закона у конкретном случају није могуће зато што је 

предметна материја уређена овим законским текстом (Lex specialis), као и зато што иста мора 

бити уређена искључиво законом, сагласно Уставу. 
4. Зашто је доношење Закона најбољи начин за решавање проблема? 

Доношење Закона о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног 

понашања на спортским приредбама је најбоље решење проблема из разлога који су 

садржани у тачки 1. Анализе ефеката закона. Усвајањем закона, посматрано у дугорочном 



периоду, предупредило би се насиље и недолично понашање на спортским приредбама али 

исто тако јасно дефинисале поједине обавезе организатора спортске приредбе. 

5. На кога и како ће највероватније утицати решења у Закону? 

Решења предложена овим законом утицаће на све грађане Републике Србије у смислу 

повећања опште безбедности поводом одржавања спортских приредби и смањења броја 

извршених прекршаја од стране физичких и правних лица. 

6. Какве трошкове ће примена Закона изазвати грађанима и привреди, а нарочито малим 

и средњим предузећима? 

Примена овог закона неће произвести додатне финансијске ефекте према грађанима 

и привреди. 

Измене и допуне Закона, поред репресивног карактера према одговорним физичким 

и правним лицима су и у функцији генералне превенције у погледу одржавања спортских 

приредби. 

7. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају трошкове које ће 

он створити? 

Позитивни ефекти се очекују без додатних трошкова. 

8. Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката и тржишна 

конкуренција? 

Предложена решења у закону су у односу на привредне субјекте, привредне токове и 

кретања на трлсишту неутрална, односно немају ни негативан, ни позитиван утицај на ове 

токове и конкуренцију. 

9. Да ли су све заинтересоване страие имале прилику да се изјасне о закону? 

Имајући у виду нове појавне облике извршења прекршаја у вези одржавања 

спортских приредби и у складу са тим интенцију Министарства унутрашњих послова да се у 

најкраћем року усвоје предложене измене и допуне закона, које су искључиво у функцији 

спречавања насиља и недоличног понашања поводом одржавања спортских приредби, јавна 

расправа о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на 

спортским приредбама није спровођена. 

10. Које ће се мере током примене Закона предузети да би се постигло оно што се Законом 

предвиђа? 

У примени закона, ради постизања ефеката закона, предузеће се редовне мере и 

радње, имајући у виду да су су измене и допуне закона усмерене на побољшање стања 

безбедности на спортским приредбама, превасходно кроз јасно дефинисане инкримисане 

облике понашања, како физичких тако и правних лица. 


