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8. наставна јединица

СПРЕЧАВАЊЕ НАСИЉА НА СПОРТСКИМ 

ТАКМИЧЕЊИМА 

 По Закону спортске приредбе су: 

 1.Спортска такмичења 

 2.Спортске манифестације 

 •Организатор спортске приредбе: 

 1.Спортски савез 

 2.Спортско друштво

 3.Спортска организација –клуб 

 4.Друго правно или физичко лице које се бави организацијом спортских 
приредби



 Време одржавања спортске приредбе:

 1.Временски интервал од једног часа пре почетка спортске приредбе до једног часа након завршетка

 2.Када су спортске приредбе већег ризика временски интервал од 90 минута пре почетка и после
завршетка

 Учесници спортске приредбе:

 1.Сва лица присутна на спортској приредби

 Спортски објекат:

 1.Објекат за одржћавање спортских приредби,који поред спортског терена има и гледалиште

 Спортски терен:

 1.Простор на коме се обавља спортска активност(спортска игра,такмичење),као и простор око
гледaлиште

 •Организатор спортске приредбе,у сарадњи са МУП-ом дужан је да осигура безбедносно одржавање 
спортске приредбе и да преузме мере за спречавање насиља и недоличног понашања гледалаца

 •Кад спортски савез,спортско друштво,спортска организација–клуб повери организацију спортске 
приредбе или вршење одређених послова другом правном или физичком лицу, дужан је да врши надзор 
над спровођењем мера утврђених Законом о спречавању насиља



 Гледалиште 

 Уређен простор на спортском објекту намењен за смештај гледаоца 
(трибине),односно простору за спортски терен намењен за гледаоце ако објекат 
нема трибине

 Под насиљем и недоличним понашањем на спортским приредбама,сматрају се 
нарочито:

 1.Физички напад на учеснике спортске приредбе,односно физички обрачун између 
учесника на спортској приредби;

 2.Бацање предмета на спортски терен или гледалиште;

 3.Уношење у спортски објекат обележја којима се вређа национална, расна, верска 
или друга осећања или на други начин изазива мржња или нетрпељивости;

 4.Изазивање нереда или уништавање имовине приликом доласка, односно одласка 
са спортске приредбе или у спортском објекту, ремећење тока спортске приредбе, 
угрожавање безбедности учесника спортске приредбе или трећих лица;

 5.Неовлашћени улазак н аспортски терен, односно у службене просторије и 
службене пролазе спортског објекта или дела гледалишта намењеног 
противничким навијачима;

 6.Покушају ношења, односно уношење у спортски објекат, поседовање или 
употреба алкохол или других опојних средстава;

 7.Покушај уношења, односно уношење у спортски објекат или коришћење 
пиротехничких средстава и других предмета и средстава којима може да се угрози 
безбедност учесника у спортској приредби или омета њен ток;

 8.Паљење на вијачких реквизита или других предмета:

 9.Ношење навијачких шалова,капа или других предмета у намери да се сакрива 
идентитет лица.



 На организовање спортских приредби примењују се прописи о окупљању грађана

 Мере за спречавање насиља и недоличног понашања на спортским приредбама:

 1.Превентивне

 2.Мере које се предузимају на спортским приредбама

 3.Мере које се предузимају на спортским приредбама повећаног ризика

 4.Мере које предузимају надлежни државни органи

 5.Трошкови спровођења мера

 Превентивне мере 

 У циљу превентивног деловања и смањења ризика избијања насиља и недоличног 
понашања гледалаца,спортски свези,спортска друштва,спортске организације–
клубови дужни су да:

 1.Подстакну организовање и добро понашање свих навијача и њихових клубова;

 2.Остварују одговарајуће информације свих навијача (састанци са навијачима, 
издавање билтенаидр.);

 3.Координирају активности са клубовима својих навијача приликом организованог 
одласка на спортске приредбе на којима су те спортске организације–клубови 
њихови навијачи гостујући;



 4.Уреде спортским правилима из своје надлежности које се спортске приредбе

сматрају веома ризичним и које мере су организатори спортских приредби и други

учесници дужни да предузму.

 5.Предузму друге мере и активнсти,у складу са Законом, прописима донетим на

основу Закона и спортским правилима

 6.Подстичу позитивно понашање и деловање играча и службених лица пре,за време

и након одржавања Спортске приредбе

 Мере које се предузимају на спортским приредбама

 •Организатор спортске приредбе дужан је да образује:

 1.одговарајућу редарску службу или

 2.да ангажује првно лице или предузетника ради обављања послова физичког

обезбеђења и одржавања реда на спортској приредби.



 У том смислу редарска служба је дужна да:

 1.Забрани приступ објекту на коме се одржава спортска приредба лицима која су под 
утицајем алкохола или других опојних средстава, или се из њихових понашања може 
закључити да су склони насилничком или недоличном понашању;

 2.Одвоји гостујуће навијаче усмеравањем на посебне улазе и излазе из спортског објекта и 
посебно део гледалишта који је за њих одређен;

 3.Обезбеди да гледалац седи на тачно одређеном месту

 4.Онемогући улазак гледалаца на спортски терен и спречи њихов прелазак из једног дела 
гледалишта на намењен навијачима једног клуба у други;

 5.Онемогући уношење или продају алкохолних пића у спортском објекту

 6.Онемогући уношење у спортски објекат предмета који се могу употребити насилничким 
поступањима (пиротехничка средства, мотке, флаше и сл.), односно којима се може ометати 
ток спортске приредбе (огледала, ласерски показивачи, звучни уређаји веће снаге, 
транспаренти или обележја којима се подстиче расна, верска, национална или друга 
нетрпељивост и мржња);

 7.Онемогући унишење у спортски објекат и истицање навијачких симбола који су већих 
димензија и могу ометати рад службених лица, осим застава, шалова, капа и дресова са 
обележјем клуба;

 8.Упозори, односно удаљи гледаоца који својим понашањем и вршењем одређене радње 
може изазвати насиље на спортским приредбама, угрозити безбедност учесника спортске 
приредбе или ометати њен ток;

 9.Не дозволити приступ спортском објекту лицу коме је изречена мера безбедности, односно 
значајна мера забране присутвовања одређеним спортским пиредбама



 Гледалац, односно група гледаоца је дужна да поступа по налозима редарске 

службе

 Организација је дужна да оствари сарадњу са Министарством, рад и 

спровођења мера и налог који се односе на одржавање јавног реда и мира.

 За време спортске приредбе организација треба да обезбеди:

 1.присуство одговарајуће службе медицинске помоћи,

 2.да оствари сарадњу, а по потреби предузме мере да обезбеди присуство 

јавних служби и јавних предузећа (ватрогасне јединице, инспекцијске и 

kомуналне службе и др.)



Мере које се предузимају на 

спортским приредбама већег ризика
 Организатор спортске приредбе проглашава спортску приредбу повећаног ризика 

на основу акта надлежног спортског савеза или на препоруку Министарства

 То чини кад посебне околности указују да на њој може доћи до насиља или 
недоличног понашањ агледалаца

 На спортским приредбама повећаног ризика организација је дужна да:

 1.Оствари сарадњу са преставницима клубова навијача ради међусобне размене 
информација;

 2.О свим информацијама које поседује у вези са спортском приредбом, обавести 
одмах, а најкасније 48 сати пре почетка спортске приредбе Министарство и друге 
надлежне органе, надлежни спортски савез и друге заинтересоване спортске 
организације, а по потреби и спортисте који учествују на спортској приредби;

 3.Одреди одговорно лице задужено за спровођење мера прописаних Законом и 
сарадњу са Министарством унутрашњих послова

 4.Поступа по налозима Министарства



 Организатор је дужан да пре почетка,за време трајања и по завршетку спортске 
приредбе повећаног ризика:

 1.обезбеди одвајање група гостујућих навијача продајом улазница на одвојеним 
и посебним продајним местима;

 2.обезбеди да се у продају пусте само нумерисане улазнице за седење, чији 
број не може бити већи од капацитета спортског објекта и који не угрожава 
безбедност учесника спортске приредбе;

 3.обезбеди распоред седења на нумерисаним седиштима у складу са 
нумерацијом на улазницама;

 4.оствари сарадњу са спортским организацијама-клубовима који учествују у 
спортској приредби у погледу продаје улазница за њихове навијаче;

 5.одреди посебне улазе, излазе и део гледалишта за групе гостујућих навијача, 
уколико се очекује њихов организовани долазак или долазак у већем броју;

 6.обезбеди преко програма спортске приредбе или других средстава 
информисања подстицање гледалаца на коректно понашање.



 Организатор је дужан:

 1.да у сарадњи са спортским клубовима који учествују на спортској приредби и 
клубовима њихових навијача обезбеди вођење евиденције о идентитету лица 
којима се улазнице продају, односно уступају преко клубова навијача, као и да те 
евиденције достави Министарству.

 2.да обезбеди да се улазнице продају искључиво лицима која поседују 
идентификациони документ(лична карта,путна исправа и др.).

 3.да обезбеди да се једном лицу не може продати више од седам улазница.

 4.да онемогући улазак на спортску приредбу лицима која не поседују 
идентификациони документ, односно лицима млађим од 16 година која нису у 
пратњи родитеља или старатеља

 Забрањена је препродаја улазница.

 На дан одржавања спортске приредбе повећаног ризика улазнице се родају само у 
спортском објекту у коме се спортска приредба одржава или у његовој непосредној 
близини.



 Организатор је дужан да обезбеди да се спортска приредба повећаног ризика одржи у спортском 
објекту који има:

 1.одговарајуће ограде испред спортског објекта за усмеравање и раздвајање противничких група 
навијача;

 2.одговарајуће ограде за спречавање уласка гледалаца нас портски терен;

 3.одговарајуће ограде за раздвајање противничких група навијача;

 4.одговарајући број јасно и видљиво обележених улаза и излаза према свим деловима гледалишта;

 5.одговарајућа нумерисана седишта која се не могу одвалити само коришћењем физичке снаге;

 6.одговарајући простор за дежурног судију, јавног тужиоца и овлашћено лице Министарства, 
надлежно за одржавање јавног реда и мира на спортској приредби, са којег имају јасан преглед 
спортског терена и гледалишта и приступ опреми;

 7.техничку опрему за праћење и снимање уласка и понашања гледалаца на спортском објекту;

 8.одговарајућу просторију з абезбедно задржавање учесника спортске приредбе који се против правно 
понаша,као и лица којем је изречена мера безбедности, односно заштитна мера забране 
присуствовања одређеним спортским приредбама, а затечено је на спортском објекту;

 9.просторију за пружање хитне медицинске помоћи;

 10.одговарајући број мушких и женских мокрих чворова у свим деловима гледалишта;

 11.простор за безбедан смештај превозних средстава гостујућих екипа;

 12.систем јавног разгласа; 

 13.одговарајуће осветљење уколико се спортска приредба одржава у вечерњим часовима, као и 
обезбеђено непрекидно напајање електричном енергијом.



 Гостујући спортски клуб који учествује на спортској 

приредби повећаног ризика обавезан је да:

 1.најкасније три дана пре организованог поласка навијача 

на спортску приредбу обавести организатора спортске 

приредбе о свим елементима битним за пријем клуба и 

његових навијача (дан и време поласка, процена броја 

навијача који долазе, начин превоза, место боравка или 

окупљања, имена вођа навијача и сл.);

 2.оствари сарадњу са клубом својих навијача и учествује у 

организацији њиховог доласка и одласка са спортске 

приредбе;

 3.обезбеди расподелу карата за своје навијаче које је 

добио од организатора спортске приредбе;

 4.предузме друге потребне мере да клуб и његови навијачи 

не буду узрок насиља и нереда на спортској приредби.



 Министарство приликом одржавања спортских приредаба повећаног ризика 
може да наложи предузимање свих потребних мера за спречавање насиља и 
недоличног понашања гледалаца, а нарочито да:

 1.наложи групама навијача кретање одређеним правцем приликом доласка, 
односно одласка из спортског објекта;

 2.наложи организатору спортске приредбе отклањање уочених недостатака 
спортског објекта или пропуста у организацији посебно ако се ради о уоченим 
недостацима у току спортске приредбе, а који у значајној мери могу угрозити 
безбедност учесника спортске приредбе

 3.спречи долазак у место одигравања спортске приредбе или забрани улазак на 
спортску приредбу ,односно удаљи са спортског објекта лице из чијег се 
понашања може закључити да је склоно насилничком и недоличном понашању.

 Министарство пред спортску приредбу повећаног ризика најмање 24 часа пре 
њеног почетка врши преглед спортског објекта на коме ће се спортска 
приредба одржати и остварује увид у организационе припреме.

 Ако организатор спортске приредбе не поступи по налозима Министарства, а 
због уочених недостатака у значајној мери може бити угрожена безбедност 
учесника спортске приредбе, Министарство може забранити одржавање 
спортске приредбе



9. наставна јединица

БЕЗБЕДНОСНО УПРАВЉАЊЕ СПОРТСКИМ 

ДОГАЋАЈЕМ
 У склопу функције планирања неопходно је извршити анализу и 

процену ризика и на бази тих налаза дефинисатици љеве и 

опеределити стратегију и тактику у њиховом предупређивању или 

сузбијању.

 У овој фази треба успоставити концепт управљања ризиком, са 

дефинисаним циљевима, критеријумима, стејкхолдерима и кључним 

елементима.

 Основни задатак организатора као менаџмент функције је ефикасно 

структуирање организације и других учесника у припреми и извођењe

утакмичења ради обраде ризика и остваривања дефинисаних циљева.



 •Обрада ризика подразумева утврђивање врсте, и нтензитета и могућности
ескалације ризика.

 •У том процесу се успостављају односи међу активностима и људима који су
укључени у систем такмичења.

 •Његов крајњи резултат треба да буде ефикасна организациона и функционална
структура надлежности, одговорности, комуникацијских веза и кроз планове и
програме конкретизоване мере и поступци неутралисања ризика и процедуре за
спровођење тих мера

 •Функција извођења подразумева координирану делатност формираних
организационих тела на имплементацији планираних мера и поступака на
сузбијању ризика и практичних активности за супротстављање истима ако се десе.

 •Тај процес обухвата руковођење свим успостављеним организацијским нивоима и
реализовање припремљених оперативних планова и програма.

 •Контролисање спровођења планираних мера на спречавању ризика обухвата
утврђивање стандарда, праћење и усклађивање планираних активности ради
установљавања одступања од тих стандарда и предузимање потребних
корективних акција



 •Забрањена је продаја или конзумирање алкохолних пића у спортском објекту и

на удаљености до једног километра од њега у Београду, Крагујевцу, Нишу и

НовомСаду, а у осталим местима до 300 метара за време одржавања спортске

приредбе.

 5.Трошкови спровођења мера

 •Организатор спортске приредбе сноси трошкове који се односе на предузимања

мера

 •Организатор може са Р.Србијом закључити уговор о обављању одређених

послова обезбеђења спортске приредбе и спровођења одређених мера за

спречавање насиља и недоличног понашања гледалаца, који не спадају у

редовне послове одржавања јавног реда и мира.

 •Уговор закључује у име Републике Србије министар надлежан за унутрашње

послове.

 •Приходи остварени обављањемп ослова и спровођењем мера приход су буџета

Републике.



 •Контролом се остварује у виду динамику и квалитет стварне и планиране

реализације активности у оквиру такмичења, односно врши поређење између

задатог и оствареног.

 •Руководећи се најшире прихваћеном поделом менаџера по класичној

менаџмент теорији у области спорта се могу класификовати три нивоа

менаџера:(1)највиши ниво(топменаџери); (2)средњи ново(функционални

менаџери) и најнижи ниво(оперативни менаџери)

 •Сваки од наведених типова менаџера је подједнако одговоран за спречавање

недоличног понашања и насиља на спортском такмичењу и има своје

одговарајуће место и улогу у управљању такмичењем.

 •Топ менаџерима припада приоритетно функција предвиђања, функционалним

менаџерима функције планирања и организовања, а оперативним менаџерима

функција извођења.

 •Функцију контролисања треба да спроводе сва три нивоа менаџмента, сваки из

своје прописане надлежности.



ХВАЛА НА ПАЖЊИ

Проф. др Драгана Алексић


