Спорт

Спорт Републике Српске је организован у складу са Законом о спорту у Републици
Српској („Службени гласник РС“, бр. 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08). У току су припремне
активности за доношење новог Закона којим би се прецизније дефинисала ова област.
Припреме и спортски кампови организују се у неким од центара у Републици Српској
као што су Требиње, Јахорина, Тјентиште, Теслић, Бања Лука и др. Најпознатији
спортски кампови који доприносе едукацији и спортиста и тренера у РС су: Љетна школа
спорта у Требињу и Кошаркашки камп „Three points“ на Јахорини.
У Републици Српској регистровано је 37 спортских савеза и 6 спортских савеза за
спортисте са инвалидитетом.
Такмичења
Спортисти Републике Српске који су остварили значајан резултат за одлазак на
балканска, европска, свјетска такмичења, те медитеранске и Олимпијске игре у
олимпијским спортовима, чланови су репрезентације Босне и Херцеговине. Босна и
Херцеговина је имала пет олимпијаца на Зимским олимпијским играма „Ванкувер 2010“, и
свих пет су били спортисти из Републике Српске. У 2012. години на Олимпијским играма
у Лондону Република Српска је имала два учесника, а у 2016. години на Олимпијским
играма у Рио де Женеиру Република Српска је имала три учесника.
Природни и људски ресурси су омогућили Републици Српској успјешну организацију
великих међународних такмичења и спортских догађаја као што су:
- Свјетско првенство у рафтингу, Европско првенство у каратеу и Свјетско
првенство у куглању 2009. године;
- Балканско првенство у кајак кануу за јуниоре/ке и сениоре/ке у Бањој Луци,
Балканско првенство у одбојци за јуниорке у Бањој Луци и Балканско првенство у џудоу
за сениоре/ке у Требињу 2010. године;
- Европско одбојкашко првенство за кадете у Лакташима, Европско падобранско
првенство и Свјетски падобрански куп у Бањој Луци, Свјетски куп ICF у кајак-кануу на
дивљим водама „Бања Лука-Врбас 2013“, Међународни рукометни ТВ турнир шампиона
„Добој 2013“ и Међународна бициклистичка трка „Београд-Бањалука“ 2013. године;
- Међународна бициклистичка трка „Београд-Бањалука“, Европско првенство за
јуниоре у кајаку и кануу на дивљим водама „Бањалука-Врбас 2014“ и Међународни
пливачки митинг „22. април“ у Бањој Луци 2014. године;
- ФИС КУП „Јахорина“, АТП Челенџер у Бањој Луци, „Видовданска трка“ у Брчком,
Међународни пливачки митинг у Бањој Луци, Бициклистичка трка „Београд-Бањалука“,
Европско првенство за сениоре у кајаку и кануу на дивљим водама „Бањалука-Врбас“,
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Европско првенство у рафтингу „Бања Лука-Врбас“, Међународни рукометни ТВ турнир
шампиона „Добој“ 2015. године;
- ФИС КУП „Јахорина“, АТП Челенџер у Бањој Луци, Међународни фудбалски турнир
„Фудбал френдс'' у Фочи, 53. Међуопштинске омладинске спортске игре „Рогатица
2016“, Свјетско првенство за сениоре у кајаку и кануу на дивљим водама
„Бањалука-Врбас“, 48. Међународни рукометни ТВ турнир шамиона „Добој“, 20.
„Видовданска трка“ у Брчком, Међународна бициклистичка трка „Београд-Бањалука“,
Турнир пријатељства у Бијељини „У 2016“ 2016. године;
- 63. Избор 10 најбољих спортиста Републике Српске, ФИС КУП „Јахорина 2017“,
Међународни фудбалски турнир „Фудбал френдс“ у Фочи, 54. Међуопштинске
омладинске спортске игре „Рогатица 2017“, 3. Мтел бањалучки полумаратон у Бањој
Луци, Џу Џицу савез Републике Српске – Европско првенство за сениоре „Бања Лука
2017“, 49. Међународни рукометни ТВ турнир шамиона „Добој 2017“, 21. „Видовданска
трка“ у Брчком, Међународна бициклистичка трка „Београд-Бањалука“ 2017. године.

2018. година
Министарство породице, омладине и спорта у 2018. години подржало је финансијски и
организационо неколико значајних међународних спортских манифестација које су
одржане у Републици Српској:
- Глас Српске а.д. Бањалука – 64. Избор 10 најбољих спортиста Републике Српске; Смучарско планинарско друштво „Јахорина“ Пале - ФИС КУП „Јахорина 2018“;
- Тениски клуб „Младост“ Бањалука - АТП Челенџер 2018;
- ФК „Сутјеска“ Фоча – Међународни фудбалски турнир „Фудбал френдс“;
- УГ „Међународни рукометни ТВ турнир шамиона“ Добој - 50. Међународни рукометни
ТВ турнир шамиона „Добој 2018“;
- Атлетски клуб „Брчко“ Брчко – 22. „Видовданска трка“;
- Бициклистички клуб „БСК“ Бања Лука - Међународна бициклистичка трка
„Беогад-Бањалука“.

Мале олимпијске игре Републике Српске као најмасовније такмичење Републике Српске,
успјешно су реализоване у 2017/2018. години, а кроз сам систем у виду четири нивоа
такмичења: школско, општинско, регионално и републичко такмичење, директно или
индиректно учествовало је око 90.000 ученика основних и средњих школа Републике
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Српске. Ученици су се такмичили у седам спортова и то: мали фудбал, кошарка, одбојка,
рукомет, атлетика, спортска гимнастика и шах. Ради популаризације, али и регионалне
заступљености школског спорта, завршна републичка финала Малих олимпијских игара
Републике Српске су одржана у пет градова: Бања Лука, Соколац, Бијељина, Добој и
Требиње. Врхунац школског такмичеwа се десеио одласком Школских екипа Економске
школе Бања Лука и Гимназије Нови Град на Свјетско првенство у баскету „FIBA 3x3“ које
се одржало у Београду, на којем смо освојили награду за fair play.

Министарство породице, омладине и спорта је седамнаести пут организовало Љетну
школу спорта Републике Српске. Већина спортских савеза Републике Српске је
организовала школу спорта у Требињу, с тим да су одређени савези, у складу са
специфичностима спортске гране, своје програмске активности одржали на другим
локацијама широм Републике Српске (Јахорина, Бијељина, Добој, Бања Лука, Градишка,
Соколац, Гацко). Циљ Школе спорта је рад са младима, спортско усавршавање и
упознавање истих са најновијим тренажним достигнућима. У оквиру сваке смјене Школе
спорта, организована су и стручна предавања за све учеснике на тему „Савремени
приступи превенцији и лијечењу спортских повреда и најновији трендови у борби против
допинга“. Министарство породице, омладине и спорта је финансирало комплетан
смјештај и исхрану (седмодневни боравак) за 1.500 спортиста из Републике Српске,
њихових тренера и предавача, те 50 спортиста (млади тенисери, стонотенисери,
џудисти, пливачи и ватерполисти) из Србије.

И у 2018. години извршена је додјела стипендија перспективним спортистима,
спортистима са инвалидитетом и потенцијалним олимпијским кандидатима. Укупно је
додијељено 80 стипендија од чега: 60 стипендија перспективним спортистима, 10
стипендија спортистима лицима са инвалидитетом и 10 стипендија потенцијалним
олимпијским кандидатима. Циљ ове активности је вредновање постигнутих спортских
резултата перспективних спортиста, спортиста са инвалидитетом и потенцијалних
олимпијских кандидата у претходној години, као и подстицање за даље напредовање и
усавршавање у области спорта.

Министарство породице, омладине и спорта је први пут у 2018. години организовало
Сајам спорта Републике Српске који се одржао у Бањој Луци. На сајму су се
представила 42 гранска спортска савеза, а кроз сајамску халу је прошло више од 5.000
посјетилаца.

2019. година

3/5

Спорт

Министарство породице, омладине и спорта у 2019. години подржало је финансијски и
организационо неколико значајних међународних спортских манифестација које су
одржане у Републици Српској:
- Глас Српске а.д. Бањалука – 65. Избор 10 најбољих спортиста Републике Српске; Смучарско планинарско друштво „Јахорина“ Пале - ФИС КУП „Јахорина 2019“;
- Тениски клуб „Младост“ Бањалука - АТП Челенџер 2019;
- ФК „Сутјеска“ Фоча – Међународни фудбалски турнир „Фудбал френдс“;
- УГ „Међународни рукометни ТВ турнир шамиона“ Добој - 51. Међународни рукометни
ТВ турнир шамиона „Добој 2019“;
- Атлетски клуб „Брчко“ Брчко – 23. „Видовданска трка“;
- Бициклистички клуб „БСК“ Бања Лука - Међународна бициклистичка трка
„Беогад-Бањалука“.

Најмасовније такмичење Републике Српске, Мале олимпијске игре Републике Српске,
одржане су и у 2018/2019. години на којима је учествовало око 60.000 ученика основних
и средњих школа Републике Српске. Ученици су се такмичили у десет спортова и то:
мали фудбал, кошарка, одбојка, рукомет, атлетика, спортска гимнастика, шах, пливање и
стони тенис. Врхунац школског такмичења био је одлазак Медицинске школе на Свјетско
школско првенство у фудбалу које је у априлу 2019. године одржано у Београду.

Министарство породице, омладине и спорта је у 2019. години по осамнаести пут
организовало Љетну школу спорта Републике Српске која је највећим дијелом одржана у
Требињу. Одређене спортске активности одржане су и на другим локацијама у
Републици Српској, а учествовало је више од 1.000 младих спортиста из Републике
Српске и Србије.

И у 2019. години извршена је додјела стипендија перспективним спортистима,
спортистима са инвалидитетом и потенцијалним олимпијским кандидатима. Укупно је
додијељено 60 стипендија од чега: 40 стипендија перспективним спортистима, 10
стипендија спортистима лицима са инвалидитетом и 10 стипендија потенцијалним
олимпијским кандидатима.
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По други пут Министарство породице, омладине и спорта организовало је Сајам спорта
Републике Српске који се у мају 2019. године одржао у Бањој Луци. На сајму се
представило више од 50 излагача – струковних савеза, институција спорта, рекреације и
спортске медицине.

Министарство породице, омладине и спорта је у 2019. години по други пут учествовало у
спортско-рекреативној „Европској седмици спорта’’ која се већ пет година одржава у
читавој Европи.

Поред наведених активности, у 2019. години потписан је Уговор са Фондом
здравственог осигурања којим су обухваћени бесплатни љекарски прегледи за све
младе спортисте до 18 година старости. Планирано је да се таква пракса настави и
наредних година.
Више о спорту у Републици Српској погледајте на:
- порталу Јавне управе Републике Српске у рубрици СПОРТ
- сајту Министарства породице, омладине и спорта
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