MINISTARSTVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA
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Gospodin, doc,dr.sc. Željko Jovanović, ministar
Gospodin Petar Skansi, pomoćnik ministra

Zagreb, 1. lipanj 2012.
Broj: 664/12
PREDMET: PRIJEDLOZI NA NACRT PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA
ZAKONA O ŠPORTU

Poštovani,
Slijedom otvorene rasprave o Nacrtu prijedloga izmjena i dopuna Zakona o
športu (NN 71/06, 150/08, 124/10 i 124/11), Hrvatski olimpijski odbor
zaključkom sa 36.sjednice Vijeća održane 23. svibnja 2012. godine, u
zajedništvu s nacionalnim športskim savezima olimpijskih i neolimpijskih
športova, sa sjednice kolegija tajnika nacionalnih športskih saveza od 31.
siječnja 2012. godine, podnosi nadležnom Ministarstvu slijedeće prijedloge
na Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Zakona o športu:
1) Podržava se vrlo važnim definicija športske djelatnosti, kao
djelatnosti od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, kako to
utvrđuje članak 2. Nacrta Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o športu (dalje
u tekstu: Nacrt izmjena Zakona).
2.) Slažemo se s izmjenama članka 13., ali predlažemo sljedeću
dopunu stavka 1. i 3. na način da se uz nabrojena kaznena djela dodaju
i kaznena djela koja su počinjena u okviru obavljanja sportskih
aktivnosti, te da članak 13. stavak 1. glasi:
(1) Osoba pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i
tijela, protiv spolne slobode, za neko od kaznenih djela spolnog zlostavljanja
i iskorištavanja djeteta, kazneno djelo neovlaštenog posjedovanja,
proizvodnje i trgovanja drogama i tvarima zabranjenim u sportu,
kazneno djelo omogućavanja trošenja droga i tvari zabranjenih u
sportu te sljedećih kaznenih djela ako su počinjena za vrijeme
obavljanja sportske aktivnosti ili vezano uz sportsku aktivnost: neko od
kaznenih djela protiv imovine, kazneno djelo primanja mita, kazneno
djelo davanja mita, kazneno djelo dogovora za počinjenje kaznenog
djela i kaznenog djela zločinačko udruženje, prema kojoj može nastupiti
pravna posljedica osude u skladu s posebnim zakonom, ne može sudjelovati
u sportskim natjecanjima, organizirati i voditi sportska natjecanja, obavljati
stručne poslove u sportu, sudjelovati u radu skupštine ili tijela upravljanja
sportske udruge ili trgovačkog društva niti biti ovlaštena za zastupanje te
pravne osobe, dvije godine od izdržane, oproštene ili zastarjele kazne.

Obrazloženje:
predlaže se dopuna kaznenih djela zbog čijeg bi počinjenja (odnosno
početka kaznenog postupka zbog sumnje u njihovo počinjenje)
nastupila nemogućnost sudjelovanja u sportskim aktivnostima s
kaznenim djelima koja su počinjena za vrijeme obavljanja sportske
aktivnosti ili vezano uz sportsku aktivnost. Smatramo da zabrana rada u
sportu osobito treba obuhvatiti one koji su zloupotrijebili svoju sportsku
aktivnost da bi počinili kazneno djelo. Nadalje, predlažemo tu dopunu i
iz razloga praktičnosti. Naime, ako se protiv nekog sportaša pokrene
kazneni postupak zbog npr. lažiranja utakmica, nacionalni savez u
pravilu nema dokaza da bi putem svog disciplnskog postupka udaljio tu
osobu dok traje kazneni postupak ili da bi nakon osuđujuće presude
donio odluku o kažnjavanju unutar svoje organizacije, već je prisiljen
čekati okončanje sudskog postupka koji je često puta tajan (u slučaju
tzv. “uskočkih” predmeta). Tako bi se teoretski moglo dogoditi, u danom
primjeru, da se protiv sportaša vodi kazneni postupak zbog namještanja
rezultata utakmica, a da istovremeno neometano igra u istom
natjecanju u kojem je počinio kazneno djelo, a sve zato što sportski
savez nema podataka o njegovoj odgovornosti te ga ne može niti
suspendirati.
3.) Hrvatski olimpijski odbor, slijedom zaključka Vijeća HOO-a,
podržava predloženo zakonsko rješenje kojim se daje pravo na
trajnu novčanu naknadu osvajačima medalja sa olimpijskih igara,
paraolimpijskih igara te svjetskih prvenstava u olimpijskim i
paraolimpijskim sportovima i disciplinama kao državno priznanje
za poseban doprinos ugledu Republike Hrvatske, kao što je to
utvrđeno člankom 14. Nacrtom izmjena Zakona, u svrhu izmjene
članka 81.a važećeg Zakona o športu.
3.1.) No, također Hrvatski olimpijski odbor, kao i nacionalni športski
savezi olimpijskih i neolimpijskih športova, što je zaključeno na naprijed
navedenom kolegiju glavnih tajnika nacionalnih športskih saveza,
upućuje prijedlog Ministarstvu da se predmetno pravo na trajne
novačne naknade utvrdi i za osvajače medalja na olimpijskim igrama
gluhih športaša, u članku 81.a Zakona o športu, kao što je to bilo
definirano i u važećem Zakonu o športu, a pod uvjetima koje utvrđuje
predloženi Nacrt izmjena Zakona, za trajne novčane naknade
olimpijaca i paralimpijaca.
Obrazloženje:
Kad se govori o prijedlogu za uvrštenje prava gluhih športašaolimpijaca, u Zakon o športu za njihove uspjehe na olimpijskim igrama
gluhih, potrebno je napomenuti da je Međunarodni olimpijski odbor,
priznao Međunarodni odbor za sport gluhih, kao i Međunarodni
paraolimpijski odbor, i da imaju jednaki status u odnosu na
Međunarodni olimpijski odbor. Svjetske igre gluhih organiziraju se od
1924. godine, a u svibnju 2001. godine Međunarodni olimpijski odbor

odobrio je promjenu naziva u olimpijske igre gluhih (Deaflympics). Na
programu prethodnih olimpijskih igara gluhih bilo je 20 sportova.
Hrvatski športski savez gluhih definiran je Zakonom o športu kao krovna
organizacija za sport gluhih i punopravni je član Hrvatskog olimpijskog
odbora, kao i Hrvatski paraolimpijski odbor. Njihovi športaši treniraju
mnogo i odriču se mnogih stvari u životu za postizanje njihovog
najvećeg cilja, medalje na olimpijskim igrama gluhih športaša. Prema
predloženom modelu 41 gluhi sportaš bi imao pravo zatražiti trajnu
novčanu naknadu. Uz navedeno treba napomenuti da se mnoga
državna tijela i institucije, a i zakonom je to utvrđeno, zalažu za
ravnopravnost, fair play, traže jednaka prava osoba s invaliditetom… a
poremećaj sluha govori o određenoj vrsti invaliditeta. Dapače radi se o
športašima koji su osvajanjem medalja na olimpijskim igrama gluhih
športaša ostvarili vrhunske rezultate i doprinose ugledu naše zemlje, pri
čemu će u današnjim složenim uvjetima gospodarske situacije teže naći
posao od zdravih sportaša, pa bi na takvu trajnu novčanu naknadu
trebali imati pravo kao i olimpijci i paralimpijci, pri čemu im je takva
novčana potpora i poticaj, važan ali i potreban, kao i olimpijcima i
paralimpijcima.
Načelo ravnopravnosti, utvrđeno u Olimpijskoj povelji, treba biti
primijenjeno i u ovom slučaju, ostavljanjem prava gluhih športašaolimpijaca, kako je utvrdio članak 4. Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o športu(NN 124/11) u odnosu na članak 81.a Zakona o športu,
pod uvjetima i odgovarajućim iznosima kako se daju osvajačima
olimpijskih i paralimpijskih medalja.
3.2.) Hrvatski olimpijski odbor daje potporu zahtjevu nacionalnih
športskih saveza neolimpijskih športova i neolimpijskih disciplina
olimpijskih športova, dostavljeno HOO-u pisanim putem i izneseno kao
zajednički stav neolimpijskih športova na kolegiju glavnih tajnika
nacionalnih športskih saveza (31. svibnja 2012.), da se za vrhunska
športska postignuća velike međunarodne vrijednosti neolimpijskih
športova i neolimpijskih disciplina olimpijskih športova, uvažavajući
kriterije izvrsnosti i značaja rezultata za Republiku Hrvatsku, pri čemu
taj rezultat ima i veliki međunarodni značaj i vrijednost, kvalitete
rezultata športa, tradicije i razvijenosti određenog športa na nacionalnoj
i međunarodnoj razini, odnosno drugih potrebnih kriterija, razmotri
mogućnost da i športaši tih športova za visoka športska ostvarenja
imaju pravo podnijeti zahtjev za dodjelu trajne novčane naknade, i
ostvariti to pravo. Vidi obrazloženje i pod 4.
4.) Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora, kao i nacionalni sportski savezi
neolimpijskih športova traže povrat prava iz odredbe stavka 2.
članka 82 važećeg Zakona o športu, u pogledu prava na
„jednokratnu“ državnu novčanu nagradu za postignute vrhunske
sportske rezultate, odnosno za osvojenu zlatnu medalju u
neolimpijskim športovima i neolimpijskim disciplinama olimpijskih
sportova na svjetskim i europskim prvenstvima, te predlažemo da u

članku 15. Nacrta izmjena Zakona, koji mijenja članak 82. Zakona,
predloženi tekst stavka 2. u članku 82. bude izmijenjen te da glasi:
Članak 82.
„(2) Nagrada se može dodijeliti i sportašu, sportskoj ekipi kao i
djelatnim stručnim sportskim osobama za osvojenu zlatnu
medalju, prvo mjesto na svjetskim i europskim seniorskim
prvenstvima u neolimpijskim, neparaolimpijskim sportovima i
neolimpijskim disciplinama olimpijskih športova i neolimpijskim
športovima gluhih koji u Republici Hrvatskoj imaju dulju tradiciju
te u slučajevima kada sportsko postignuće pojedinca ili sportske
ekipe ima osobitu međunarodnu vrijednost i značaj“.
Obrazloženje:
HOO podržava ravnopravnost sportova i zalaže se za pravilno
vrednovanje športskih rezultata, te se protivi diskriminaciji isključivo po
vrsti športa
- pogotovo kad se radi o športovima čije međunarodne organizacije
imaju nacionalne športske saveze u velikom broju zemalja (preko 100
zemalja)
- priznati su od IOC i SportAccorda iako nisu na programu olimpijskih
igara
- do rezultata se dolazi dugotrajnim kvalitetnim radom i ulaganjem u
šport i športaše
- i mnogi neolimpijski športovi ili discipline imaju široku bazu, mnogo
klubova, što predstavlja bavljenje športom širokog kruga osoba, pri
čemu se ostvaruju vrhunski športski rezultati međunarodnog značaja
- razvijeni športovi i športovi s duljom tradicijom
- dodjela nagrada za izvrsnost u športu daje poticaj razvoju športa, a
njihov nepovoljan status u Zakonu zasigurno će se reflektirati i na
razvoj športa, pravo na sufinanciranje sportskog programa, korištenja
dvorana pa i interesa javnosti za određeni neolimpijski šport ili
neolimpijsku disciplinu olimpijskog športa, a može se očekivati i razdor
među športašima ne po vrijednosti športskog ostvarenja već po
pripadnosti športu.
Sukladno navedenom predlažemo naprijed navedeno uređenje
članka 82. stavak 2. Zakona o sportu, na način da prema Zakonu i
uredbom propisanim kriterijima i neolimpijski sportovi i
neolimpijske discipline olimpijskih sportova imaju mogućnost
ostvariti državnu novčanu nagradu za osvojenu zlatnu medalju na
svjetskim i europskim prvenstvima, za ostvarene rezultate
posebne međunarodne vrijednosti i značaja te medalje za
Republiku Hrvatsku.
5.) Dodatno, radi iznimne važnosti pitanja obavljanja stručnih
poslova u sportu od strane osoba koje imaju odgovarajuću
stručnu spremu i koje su osposobljene za te poslove, HOO i
nacionalni sportski savezi traže produljenje roka utvrđenog u
prijelaznim i završnim odredbama važećeg Zakona o športu,

članak 90., dodavanjem novog članka u tekst Nacrta prijedloga
Zakona, nakon članka 18. Nacrta izmjena Zakona, koji bi glasio:
„

„Članak 90.
(1) Osobe koje na dan stupanja na snagu ovoga Zakona
obavljaju poslove trenera, a ne ispunjavaju uvjet iz članka
9.stavak 2. ovog Zakona, dužne su do 30. lipnja 2017.
godine steći odgovarajuću stručnu spremu.
(2) Osobe koje su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona
obavljale poslove trenera najmanje 15 godina ili koje su
osvojile medalju na olimpijskim igrama, europskim ili
svjetskim seniorskim prvenstvima, a koje nisu stručno
osposobljene putem ustanove za obrazovanje kadra u
športu, mogu nastaviti raditi na tim poslovima, a stručnu
osposobljenost moraju steći do 30. lipnja 2014. godine.“

Obrazloženje:
Istraživanje i stručna analiza osoba koje obavljaju stručne poslove u
sportu, a koje su pripremljene za Nacionalno vijeće za sport,
nedvojbeno su pokazali da se od stupanja na snagu Zakona o športu
nije ostvarila, potrebna razina stručnog obrazovanja i osposobljenosti
osoba koje obavljaju stručne poslove u sportu. Gotovo 50% osoba koje
obavljaju stručne poslove u športu ne udovoljavaju zakonom utvrđenim
kriterijima za trenere, odnosno za osobe koje obavljaju stručne poslove
u sportu. Razlog tome su nedovoljni kapaciteti odgovarajućih studija na
sveučilištu (Kineziološki fakultet u Zagrebu, Kineziološki fakultet u
Splitu, Hrvatska olimpijska akademija), vrlo strogi kriteriji za polaganje
ispita, nedostatak stručnih kolegija za pojedine sportove na sveučilištu
(nedostaje veliki broj specijalističkih kolegija), nedostatak sredstava za
upis i obrazovanje, kao i za zapošljavanje po završenom obrazovanju.
Slijedom navedenog
1.) Predlaže se izmjena roka iz stavka 1. članka 90. Zakona, za
osobe koje su na dan stupanja na snagu Zakona o športu
obavljale poslove trenera, a ne ispunjavaju uvjet iz članka 9.
stavak 2. Zakona o športu, koji govori za koje stručne poslove u
sportu je potrebna koja razina stručne spreme odnosno
osposobljenosti za stručne poslove u športu, prema kojem su te
osobe dužne steći odgovarajuću stručnu spremu, sa sadašnjeg
roka do 6. srpnja 2014., na 30. lipnja 2017. godine, jer u sada
utvrđenom roku, sukladno analizi to se nedvojbeno neće moći
realizirati.
2.) Predlaže se izmjena roka iz stavka 2. članka 90. Zakona, za
osposobljavanje osoba za rad u športu putem ustanove za
obrazovanje kadra u športu, za osobe koje su do stupanja na
snagu Zakona o športu obavljale poslove trenera, najmanje 15
godina, ili su osvojile medalju na olimpijskim igrama, europskim
ili svjetskim prvenstvima, a nemaju propisanu stručnu spremu ni

nisu osposobljene putem ustanove, sa dosadašnjeg roka koji je
istekao 6. srpnja 2009. godine na 30. lipnja 2014. godine.
Navedeni prijedlog se daje sukladno procjeni da bi se situacija u
pogledu potrebnog broja osoba koje nemaju potrebnu stručnu spremu i
osposobljenost za obavljanje stručnih poslova u športu mogla popraviti
u slijedećem razdoblju, u koju svrhu je pri kraju izrade Akcijskog
programa mjera za rješavanje problema rada velikog broja
neškolovanih i neosposobljenih trenera u hrvatskom sportu.
6.) Članovi HOO-a zatražili su sukladno odredbi članka 99. stavak
3. važećeg Zakona o športu, a uvažavajući činjenicu da Nacrt
izmjena Zakona mijenja uporabu riječi „šport“ u „sport“ da se
dozvoli obostrana uporaba riječi, te da nema obvezne izmjene te
riječi iz „šport“ u „sport“, jer bi formalna izmjena općih akata u tu
svrhu izazvala dodatne troškove u funkcioniranju.
7.) HOO dostavlja na znanje Ministarstvu prijedloge članova HOOa, kao i drugih fizičkih i pravnih osoba iz sustava športa koje se
odnose na Zakon o športu, te upućuje prijedlog Ministarstvu da ih
razmotri i upotrijebi u pripremi Zakona o športu.
Hrvatski olimpijski odbor se stavlja na raspolaganju Ministarstvu
za sve aktivnosti koje su potrebne u pripremi temeljite reforme
Zakona o športu koja je potrebna u što skorijem roku, kao i za
suradnju u bilo kojem pitanju iz područja sporta i sportske
djelatnosti.
S poštovanjem,
Glavni tajnik
Hrvatskog olimpijskog odbora

Josip Čop, dipl.oec.

