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Fizičke osobe u sustavu sporta
• Sportaš (čl. 6.)
• Trener (čl. 9.)
• Osoba osposobljena za rad u sportu - instruktor,
voditelj i sl. (čl. 10.)
• Osoba koja sudjeluje u organiziranju i vođenju
sportskog natjecanja (čl. 11.)
• Menadžer u sportu (čl. 12.)
- Fizičke (i pravne) osobe u sustavu sporta se upisuju u registre sportskih
djelatnosti (čl. 20.)
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Uvjeti za trenera
• Stručna sprema najmanje na razini trenera
prvostupnika
• Poslove trenera može obavljati i osoba:
-

osposobljena putem ustanove za osposobljavanje kadra temeljem licence
licence krovnih
svjetskih ili europskih udruž
udruženja određenog sporta,
sporta,
osvajač
osvajač medalje na olimpijskim, svjetskim ili europskim seniorskim prvenstvima
prvenstvima i
struč
stručno osposobljena putem ustanove za osposobljavanje kadra u sportu,
sportu,
s najmanje 15 godina trenerskog iskustva (do dana stupanja na snagu
snagu Zakona o
sportu) i struč
stručno je osposobljena.

Iznimka
Pravna osoba koja obavlja sportsku djelatnost može
iznimno zaposliti osobu koja isključivo zadovoljava uvjet
stručne osposobljenosti putem ustanove za osposobljavanje
kadra u sportu kada obavljanje poslova ne trpi odgodu.
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Osoba koja sudjeluje u organiziranju i
vođenju sportskog natjecanja (čl. 11.)
• Sportski sudac, delegat i povjerenik, kao i osoba
koja je to bila u zadnje 3 godine, ne može
obavljati funkcije (za sportove za koje je
propisana obveza preoblikovanja u sportska
dionička društva – nogomet, rukomet, košarka):
- Članstva u tijelu sportskog kluba-udruge za
natjecanje kao ni članstva u upravi ili nadzornom
odboru s.d.d.-a
- Članstva u sportskom ili nacionalnom savezu
- Zastupanja sportskih klubova-udruga, s.d.d.-a,
sportskih ili nacionalnih saveza
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Menadžer u sportu (čl. 12.)
• Osoba
ovlaštena
za
obavljanje
poslova
posredovanja prelaska sportaša u drugi klub.
• Fizička/pravna osoba koja ima sklopljene ugovore
o ulaganju u sportaše, odnosno trenere u sustavu
sporta na temelju kojih imaju pravo na dio
prihoda koji proizlaze iz obavljanja njihove
djelatnosti, a koji po svojem sadržaju odgovaraju
poslovima menadžera.
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Pravne posljedice osude i kaznenog
postupka
- Zabrana
obavljanja
sportskih
djelatnosti,
sudjelovanja i zastupanja u tijelima odlučivanja
sportskih udruga ili trgovačkih društava ima
osoba:
- Pravomoćno osuđena na kaznu zatvora najmanje
6 mjeseci za kaznena djela počinjena s namjerom,
a nije primijenjena uvjetna osuda
- Protiv koje je pokrenut kazneni postupak za KD
počinjeno na štetu djeteta (udaljava se s
obavljanja poslova u sportu u kojima ostvaruje
kontakt s djecom do okončanja postupka)
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Uvjeti za fizičke osobe koje samostalno
obavljaju sportske djelatnosti
• Sportska priprema, rekreacija i poduka:
- opća ili posebna zdravstvena sposobnost
- odgovarajuća stručna sprema, stručna
osposobljenost
• Sudjelovanje u sportskim natjecanjima:
- opća, po potrebi posebna zdravstvena sposobnost
- navršenih 16 godina
- status kategoriziranog sportaša
- zadovoljavanje posebnih uvjeta nacionalnog
saveza
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Profesionalni status sportskih klubova
(čl. 24.)
Ima klub koji:
- uz uvjete iz čl. 8., st. 1., ima:
a)više od 50% registriranih sportaša u seniorskoj
konkurenciji
b)Ispunjava uvjete za stjecanje profesionalnog
statusa sukladno pravilima nacionalnog sportskog
saveza
-obavezan upis u Registar profesionalnih sportskih
klubova kojeg vodi MZOS
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članak 27.
Nemogućnost sudjelovanja u tijelima sportskog klubaudruge za natjecanje (biti osoba ovlaštene za zastupanje te osoba
ovlaštene za vođenje poslova po odluci ovlaštenog tijela ili na temelju općih akta
sportskog kluba-udruge za natjecanje):
– koje ne mogu biti članovi uprave odnosno nadzornog odbora dionič
dioničkog druš
društva prema
odredbama Zakona o trgovač
trgovačkim druš
društvima i zakona kojim se uređuje sprječ
sprječavanje sukoba
interesa u obnaš
obnašanju javnih duž
dužnosti,

– koje su u posljednje tri godine pravomoćno kažnjene za kaznena djela ili
prekršaje u sportu i u vezi sa sportom, kao ni osobe iz članka 13. ovoga
ZoS,
– koje su članovi drugih sportskih klubova – udruga za natjecanje istoga sporta,
– koje su dionič
dioničari s.d.d.s.d.d.-a istoga sporta,

– koje su članovi tijela, osobe ovlaštene za zastupanje te osobe ovlaštene
za vođenje poslova po odluci ovlaštenog tijela ili na temelju općih akta
sportskog kluba – udruge za natjecanje istoga sporta,
– koje su članovi tijela s.d.d.s.d.d.-a istoga sporta,
– koje svojim djelovanjem mogu neposredno utjecati na sustav natjecanja u odgovarajuć
odgovarajućem
sportu, a osobito sportaš
sportaši koji su profesionalni prema članku 8. ovoga Zakona, menadž
menadžeri u
sportu, kao i osobe koje su to bile u razdoblju od posljednjih godinu dana,
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– članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih
sportskih kladionica, kao i
osobe koje su to obavljale posljednje tri godine,
– članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja
organiziranja sportskih kladionica,
kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,
– koje s menadž
menadžerima u sportu i članovima pravnih osoba te članovima tijela pravnih osoba
koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica djeluju zajednič
zajednički u smislu
članka 34. stavka 3. ovoga Zakona,

– ovlaštene za zastupanje u pravnoj osobi koja sukladno članku 12.
stavku 2. ovoga Zakona ima sklopljene ugovore o ulaganju u fizičke
osobe u sustavu sporta.
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Nemogućnost sudjelovanja u skupštini i
izvršnom tijelu sportskog saveza imaju
(čl. 46.):
– članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja športskih kladionica, kao i
osobe koje su to bile posljednje tri godine;
– članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja
organiziranja športskih
kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine;

– osobe koje svojim djelovanjem mogu neposredno
utjecati na sustav natjecanja u odgovarajućem
športu, a osobito menadžeri u športu, kao i osobe
koje su to bile posljednjih godinu dana.
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Nemogućnost sudjelovanja u skupštini
i izvršnom tijelu nacionalnog sportskog
saveza imaju (čl. 47.):
- organizatori sportskih kladionica (i osobe koje su se tim
bavile posljednje 3 godine);

- osobe koje svojim djelovanjem mogu neposredno utjecati na
sustav natjecanja u odgovarajućem sportu (sudac, delegat i
povjerenik)
- osobe koje su u upravljačkim tijelima pravne osobe koja
organizira i vodi natjecanja, menadžeri u sportu, kao i osobe
koje su to bile posljednjih godinu dana.
- osobe iz članka 27. stavka 3. i članka 38. stavka 2. ovoga
ZoS.
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Pojam i djelovanje sportske zajednice
(čl. 48.)
• Osnivaju se po jedna na razini svake jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave i
grada Zagreba.
• Članovi su pravne osobe iz sustava sporta i druge
pravne osobe čija je djelatnost značajna za sport
• Djelokrug - usklađuje aktivnosti svojih članova,
promiču sport, predlažu program javnih potreba i
sudjeluju u njegovom ostvarenju…
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Sportska arbitraža i rješavanje sporova
u vezi sa sportom (čl. 52.)
• U nadležnosti tijela Hrvatskog olimpijskog
odbora:
- Vijeće sportske arbitraže (izvanredno
preispitivanje odluka sportskih saveza, udrugaklubova; nadzor Sportskog arbitražnog sudišta)
- Sportsko arbitražno sudište (ugovorena
nadležnost za rješavanje sporova iz djelokruga
sportskih djelatnosti – uvjet: prava kojima
stranke slobodno raspolažu, nepostojanje
isključive nadležnosti redovitog suda)
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Uvjeti za obavljanje stručnih poslova u
sportu (čl. 59. i 60.)
• Sportska priprema i sportska poduka djece i mladeži u
sportskim školama (min. trener prvostupni/osoba
osposobljena temeljem licence krovnih svjetskih ili
europskih udruženja određenog sporta)
• Sportska rekreacija (min. trener prvostupnik)
• Izvannastavne školske i sportske aktivnosti (odgovarajuća
stručna sprema na razini sveučilišnog studija/ispunjenje
uvjeta za nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture
• Podučavanje osnovnoj tehnici sporta (stručna
osposobljenost za rad u sportu putem ustanova za
osposobljavanje kadra u sportu)
• -uvjete propisuje ministar putem pravilnika
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Zdravstvena zaštita
• U sportskom natjecanju može sudjelovati osoba
koja:
- je opća zdravstveno sposobna u razdoblju
od 6 mjeseci prije natjecanja temeljem
pravilnika Ministarstva zdravlja.
- je posebno zdravstveno sposobna (ako
nije pravilima nacionalnog sportskog
saveza propisano kraće razdoblje.
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Kaznene odredbe
• Prekršaj od strane pravne osobe: novčana kazna
30,000 do 100,000 kuna (čl. 86.)
• Prekršaj od strane fizičke osobe koja obavlja
samostalnu djelatnost u sustavu sporta: novčana
kazna od 10,000 do 15,000 kuna (čl. 87.)
• Prekršaj od strane škola: novčana kazna od 5,000
do 15,000 kuna; 3,000 do 10,000 kuna kazna za
odgovornu osobu u školi (čl. 88.)
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• Zaštitne mjere za prekršaje propisane člankom
86. i 87.:
- zabrana obavljanja sportske djelatnosti fizičkoj
osobi u trajanju od jednog mjeseca do jedne
godine
- zabrana obavljanja sportske djelatnosti pravnoj
osobi u trajanju od tri mjeseca do jedne godine
- oduzimanje imovinske koristi ostvarene
prekršajem
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Prijelazne i završne odredbe (čl. 90.)
• Osobe koje na dan stupanja na snagu ovog Zakona
obavljaju poslove trenera, a ne ispunjavaju uvjet iz
čl.9., st.2., dužne su u roku od najviše 11 godina od
dana stupanja na snagu ovoga Zakona steći
odgovarajuću stručnu spremu.
• 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 sportu, mogu nastaviti raditi na
tim poslovima, a stručnu osposobljenost moraju steći
u roku od 3 godine od dana stupanja na snagu ovog
Zakona.
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