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Na temelju članka 26. točka e) Ustava Županije Posavske, („Narodne novine Županije
Posavske“, broj: 1/96, 3/96, 7/99, 3/00, 5/00, 7/04), članka 75. Zakona o športu u Bosni i
Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 27/08, 102/09, 66/16), Skupština
Županije Posavske, na _____ redovnoj sjednici, održanoj dana ____________ 2021. godine,
donosi

ZAKON O SPORTU
ŽUPANIJE POSAVSKE
DIO PRVI – TEMELJNE ODREDBE

(1)

(2)
(3)
(4)

Članak 1.
(Predmet Zakona)
Zakonom o sportu Županije Posavske (u daljnjem tekstu: Zakon) uređuju se: sustav sporta
i sportske djelatnosti, stručni poslovi u sportu, sportska natjecanja, financiranje sporta,
nadzor i ostala pitanja od značaja za sport.
Sportske djelatnosti su djelatnosti od posebnog interesa za Županiju Posavsku (u daljnjem
tekstu: Županija).
Sport mora biti jednako dostupan svima, bez obzira na dob, rasu, spol, spolnu orijentaciju,
vjeru, nacionalnost, društveni položaj, političko ili drugo uvjerenje.
Razvoj sporta u Županiji potiče se izgradnjom i održavanjem sportskih građevina,
gospodarskim mjerama, stimuliranjem partnerstva nevladinih organizacija u sportu te
privatnog poduzetništva i financiranjem sporta sredstvima Proračuna Županije i jedinica
lokalne samouprave.

Članak 2.
(Rodno osjetljiva uporaba jezika)
Gramatički izrazi korišteni u ovom Zakonu za označavanje muškog i ženskog roda
podrazumijevaju oba spola.
DIO DRUGI – STRATEGIJA RAZVOJA SPORTA ŽUPANIJE

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

Članak 3.
(Strategija razvoja sporta u Županiji)
Strategija razvoja sporta u Županiji (u daljnjem tekstu: Strategija) je dokument kojim se
utvrđuju ciljevi i zadaće razvoja sporta, aktivnosti potrebne za provedbu tih ciljeva i
zadaća te određuju nositelji razvoja i mjere kontrole njegove provedbe.
Strategiju usvaja Skupština Županije Posavske (u daljnjem tekstu: Skupština Županije),
na prijedlog Vlade Županije Posavske (u daljnjem tekstu: Vlada).
Strategija se donosi za razdoblje od najmanje pet (5) godina.
Strategijom se utvrđuju temeljna polazišta i pravci razvoja sporta, sadržaj i opseg
sportskih djelatnosti koji se financiraju, odnosno sufinanciraju iz Proračuna Županije,
odnosno proračuna općina, razvojni i stručni zadaci u sportu, okvirni kriteriji za
vrjednovanja programa i njihovog financiranja u sportu, nositelji razvoja i mjere kontrole
realizacije te obveze zaduženih tijela na razini Županije i jedinica lokalne samouprave u
provedbi utvrđenih zadaća.
Na temelju Strategije, Vijeće za sport Vlade (u daljnjem tekstu: Vijeće) donosi Godišnji
program razvoja sporta Županije.
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(6)
(7)

Kod provedbe Strategije, za svaku zadaću Godišnjeg programa razvoja sporta Županije
utvrđuju se: nositelji pripreme i provedbe, rokovi, izvori financiranja i procjena učinaka.
Sredstva za provedbu Strategije osiguravaju se u Proračunu Županije.

DIO TREĆI – POSLOVI, IMENOVANJE I SASTAV VIJEĆA

(1)
(2)

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

Članak 4.
(Vijeće)
Vijeće je najviše stručno i savjetodavno tijelo koje je zaduženo za razvoj i kvalitetu sporta
u Županiji.
Pored donošenja Godišnjeg programa razvoja sporta Županije, Vijeće obavlja sljedeće
poslove:
a) daje mišljenje o Godišnjem programu razvoja sporta općina, kojeg donose općine na
području Županije
b) raspravlja o pitanjima od značaja za sport te predlaže i potiče donošenje mjera za
unaprjeđenje sporta
c) daje mišljenje Vladi o nacrtu prijedloga Strategije
d) daje mišljenje o prioritetnim projektima, elaboratima i studijama koje će se financirati
u sustavu javnih potreba u sportu
e) utvrđuje smjernice za izradu propisa o kategorizaciji sportaša
f) daje mišljenje o programima osposobljavanja za stručni rad u sportu i predlaže uvjete
koje moraju ispuniti ustanove za osposobljavanje kadra u sportu
g) utvrđuje smjernice za izradu propisa koji se odnose na izgradnju i kategorizaciju
sportskih građevina na razini Županije
h) daje mišljenja i preporuke na nacrte prijedloga propisa koji se odnose na sport
i) obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i drugim propisima.
Članak 5.
(Imenovanje i sastav Vijeća)
Vijeće se sastoji od pet (5) članova, koje imenuje Vlada i to najmanje: po jedan član iz
reda istaknutih sportaša/sportskih djelatnika iz triju općinskih sportskih društava, jedan
član iz Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske (u daljnjem
tekstu: Ministarstvo) i jedan član iz reda istaknutih sportaša/sportskih djelatnika osoba s
invaliditetom iz Županije.
Predsjednika i dopredsjednika Vijeća imenuje Vlada.
Vijeće se imenuje na razdoblje od četiri (4) godine.
Vijeće donosi Poslovnik o radu, na koji suglasnost daje ministar prosvjete, znanosti,
kulture i sporta Županije (u daljnjem tekstu: Ministar).
Vijeće jednom godišnje podnosi Izvješće Vladi o svom radu.

DIO ČETVRTI – SUSTAV SPORTA I SPORTSKE DJELATNOSTI
POGLAVLJE I. SUSTAV SPORTA NA PODRUČJU ŽUPANIJE

(1)

Članak 6.
(Osobe u sustavu sporta na području Županije)
Sustav sporta na području Županije čine:
a) fizičke osobe
b) pravne osobe
c) školski sportski klubovi/udruge koji se osnivaju bez pravne osobnosti.

(2)

Fizičke osobe u sustavu sporta su:
a) sportaši
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(3)

b) treneri
c) osobe osposobljene za rad u sportu
d) osobe koje sudjeluju u organiziranju i vođenju sportskog natjecanja (sportski sudac,
sportski delegat i sportski povjerenik)
e) menadžeri u sportu.
Pravne osobe u sustavu sporta su:
a) klubovi/udruge
b) gospodarska društva
c) ustanove.

POGLAVLJE II. FIZIČKE OSOBE U SUSTAVU SPORTA

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)
(2)

Članak 7.
(Fizičke osobe u sustavu sporta)
Sportaš, u smislu ovoga Zakona, osoba je koja se priprema i sudjeluje u sportskim
natjecanjima:
a) kao član pravne osobe koja obavlja sportsku djelatnost sudjelovanja u sportskim
natjecanjima
b) kao osoba koja obavlja samostalnu sportsku djelatnost sudjelovanja u sportskim
natjecanjima.
Sportaš, koji sukladno stavku (1) točka a) ovoga članka, sudjeluje u sportskim
natjecanjima kao član pravne osobe, može imati status profesionalnog sportaša ili
amatera.
Članak 8.
(Prava sportaša)
Sportaš ima pravo na korištenje sportskih građevina, usluga stručnog rada, naknadu za
putne troškove, naknadu za troškove smještaja i prehrane u vrijeme natjecanja i priprema,
naknadu za pojačanu prehranu i nagrade za sportska postignuća sukladno propisu, općem
aktu ili odluci nadležnog tijela.
Sportaš ima pravo na nagradu za sportska postignuća prema utvrđenim kriterijima o
dodjeli nagrada.
Članak 9.
(Sudjelovanje u sportskim natjecanjima)
Sportaš, koji profesionalno sudjeluje u sportskim natjecanjima, je osoba kojoj je bavljenje
sportom temeljno zanimanje i kojemu se na temelju toga uplaćuje doprinos za obvezna
osiguranja, sukladno posebnim propisima te ima zaključen ugovor o radu (profesionalni
sportaš) sa sportskim klubom/udrugom ili ako obavlja samostalnu sportsku djelatnost
sudjelovanja u sportskim natjecanjima.
Status profesionalnog sportaša, kao i njegova prava i obveze, uređuju se Pravilnikom o
kategorizaciji.
Članak 10.
(Stručne osobe osposobljene za rad u sportu)
Stručne poslove u oblasti sporta mogu obavljati isključivo stručne osobe osposobljene za
rad u sportu i to: treneri, kondicijski treneri i instruktori sporta.
Pod stručnim osobama osposobljenim za rad u sportu, u smislu ovoga Zakona,
podrazumijevaju se osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
a) imaju visoku školsku spremu ili višu stručnu spremu, odnosno prvi ili drugi ciklus
visokog obrazovanja iz oblasti tjelesnog odgoja i sporta ili
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(3)
(4)

(1)
(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

b) imaju visoku školsku spremu ili višu stručnu spremu, odnosno prvi ili drugi ciklus
visokog obrazovanja iz drugih oblasti i licencu za rad u oblasti sporta ili
c) imaju status vrhunskog sportaša s diplomom za rad u oblasti sporta.
Školovanje fizičke osobe za rad u oblasti tjelesnog odgoja i sporta te izdavanje diploma i
licenci za rad u sportu obavljaju visokoškolske ustanove.
Stručno usavršavanje i osposobljavanje u sportu obavljaju visokoškolske ustanove i
ustanove registrirane za poslove stručnog usavršavanja i osposobljavanja.
Članak 11.
(Trener i kondicijski trener)
Trener i kondicijski trener, u smislu ovog Zakona, je stručna osoba koja programira i
provodi sportsku pripremu, sportsku rekreaciju i sportsku obuku.
Trener mora imati stručnu spremu najmanje sukladno članku 10. stavak (2) ovoga
Zakona.
Članak 12.
(Instruktor sporta)
Instruktor sporta je stručna osoba koja podučava osobe osnovnoj tehnici pojedinog sporta
ili provodi sportsku rekreaciju građana, a osposobljen je za rad u sportu u visokoškolskoj
ustanovi ili ustanovi registriranoj za poslove stručnog usavršavanja i osposobljavanja
kadrova u sportu.
Instruktor sporta može provoditi sportsku rekreaciju osobama samo na temelju programa
koji je izradila osoba koja ispunjava uvjete za trenera, sukladno ovom Zakonu.
Članak 13.
(Osoba koja sudjeluje u organiziranju i vođenju sportskog natjecanja)
Sportski sudac, sportski delegat i sportski povjerenik u smislu ovog Zakona je osoba koja
sudjeluje u organiziranju i vođenju sportskog natjecanja i ispunjava uvjete propisane
pravilima sportskih saveza Bosne i Hercegovine.
Sportski sudac, koji sudjeluje u organiziranju i vođenju sportskog natjecanja u sportovima
za koje je propisana obveza preoblikovanja sportskih klubova/udruga za natjecanje u
sportska dionička društva (u daljnjem tekstu: Sportsko d.d.), kao i osoba koja je to bila u
posljednjih tri godine, ne može biti:
a) član tijela sportskog kluba/udruge za natjecanje, kao ni član uprave ili nadzornog
odbora Sportskog d.d.
b) član Sportskog saveza Županije ili član sportskih društava općina
c) osoba ovlaštena za zastupanje sportskih klubova/udruga za natjecanje.
Članak 14.
(Menadžer u sportu)
Menadžer u sportu je, u smislu ovoga Zakona, osoba koja je prema pravilima sportskih
saveza Bosne i Hercegovine ovlaštena obavljati poslove posredovanja prilikom prelaska
sportaša iz jednog sportskog kluba/udruge u drugi sportski klub/udrugu.
Sve odredbe ovoga Zakona koje se odnose na menadžere u sportu iz stavka 1. ovoga
članka, odnose se i na sve fizičke osobe i pravne osobe koje imaju zaključene 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 u sportu iz stavka (1) ovoga članka.
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(1)

(2)

(3)

(4)

Članak 15.
(Pravne posljedice pravomoćne osude, vođenja kaznenog i prekršajnog postupka)
Osoba, pravomoćno osuđena na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest (6) mjeseci za
neko od kaznenih djela počinjenog s namjerom, 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 gospodarskog
društva, niti može biti ovlaštena za zastupanje te pravne osobe.
Pravna osoba dužna je raskinuti ugovor o radu ili drugi ugovor na temelju kojeg osoba iz
stavka (1) ovoga članka obavlja poslove ili sportsku djelatnost, odnosno razriješiti je
dužnosti i funkcija u roku od osam dana od saznanja za pravomoćnu presudu i o tome
obavijestiti nadležno tijelo. Na prestanak ugovora o radu primjenjuju se opći propisi o
radu.
Osoba, protiv koje je pokrenut kazneni postupak zbog kaznenog djela počinjenog na štetu
djeteta, odnosno maloljetnika, udaljit će se od obavljanja poslova u sportu u kojima dolazi
u kontakt s djecom, odnosno maloljetnicima do pravomoćnosti presude, odnosno
obustave postupka.
Osoba, koja je u posljednje tri godine pravomoćno kažnjena za prekršaj u sportu i na
sportskim natjecanjima, prema odredbama ovoga Zakona i posebnih propisa kojima se
propisuju prekršaji u sportu i na sportskim natjecanjima, ne može organizirati i voditi
sportska natjecanja, obavljati stručne poslove u sportu, sudjelovati u radu skupštine ili
tijela upravljanja sportske udruge ili gospodarskog društva niti može biti ovlaštena za
zastupanje te pravne osobe.

POGLAVLJE III. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU SPORTA

(1)
(2)

(1)
(2)

(3)

(1)

Članak 16.
(Sportski klubovi/udruge)
Sportskim klubovima/udrugama, u smislu ovoga Zakona, smatraju se oni klubovi/udruge
koji se osnivaju radi obavljanja sportskih djelatnosti propisanih ovim Zakonom.
Na osnivanje, ustroj, pravni položaj, registraciju i prestanak djelovanja klubova/udruga,
iz stavka 1. ovoga članka, primjenjuju se odredbe Zakona o udrugama i fondacijama
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 45/02) (u daljnjem tekstu: Zakon o udrugama
i fondacijama), ako neka od tih pitanja ovim Zakonom nisu drugačije određena.
Članak 17.
(Gospodarsko društvo)
Gospodarsko društvo, u smislu ovoga Zakona, je društvo registrirano za obavljanje
sportskih djelatnosti propisanih ovim Zakonom.
Ako gospodarsko društvo obavlja sportsku djelatnost sudjelovanja u sportskim
natjecanjima, mora imati pravni oblik Sportskog d.d. ili sportskoga društva s
ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: Sportsko d.o.o.), koje se bavi sportskom
djelatnošću.
Na osnivanje gospodarskog društava iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se Zakon o
gospodarskim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/2015), osim u
dijelu koji je ovim Zakonom drugačije uređen.
Članak 18.
(Ustanove)
Za trajno obavljanje sportskih djelatnosti: sportske rekreacije, sportske poduke,
upravljanje i održavanja sportske građevine, mogu se osnivati ustanove.
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(1)

(2)
(3)
(4)

Ustanove, iz stavka (1) ovoga članka, osnivaju se i djeluju sukladno odredbama Zakona
o ustanovama („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 5/98) te su dužne donijeti akt
kojim se uređuju uvjeti i način obavljanja navedenih sportskih djelatnosti, odnosno
ostvarivanje programa sportske djelatnosti i dostaviti ga Ministarstvu radi vođenja
evidencije.
Članak 19.
(Školski sportski klubovi/udruge)
Radi provođenja izvannastavnih sportskih aktivnosti učenika, školski odbori u osnovnim
i srednjim školama na području Županije osnivaju školske sportske klubove/udruge bez
pravne osobnosti.
Sredstva za rad i aktivnosti školskih sportskih klubova/udruga osiguravaju se iz
Proračuna Županije i iz proračuna jedinica lokalne samouprave.
Školski sportski klubovi/udruge za rad i aktivnosti koriste prostore škole i imaju prioritet
u njihovom korištenju u odnosu na vanjske korisnike prostora škole.
Školski sportski klubovi/udruge svoje aktivnosti provode sukladno ovom Zakonu,
zakonima i propisima kojima se uređuje osnovno odnosno srednje obrazovanje i
posebnim odlukama Ministarstva.

DIO PETI – OBAVLJANJE SPORTSKE DJELATNOSTI SUDJELOVANJA U
SPORTSKOM NATJECANJU
POGLAVLJE I. SPORTSKA DJELATNOST

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)
(4)

Članak 20.
(Sportske djelatnosti)
U smislu ovoga Zakona, sportske djelatnosti su:
a) sudjelovanje u sportskom natjecanju
b) sportska priprema
c) sportska rekreacija
d) sportska poduka
e) organiziranje sportskog natjecanja
f) vođenje sportskih natjecanja
g) upravljanje i održavanje sportskom građevinom.
Sportskom djelatnošću smatraju se i organizirane izvannastavne školske sportske
aktivnosti.
Članak 21.
(Obavljanje sportske djelatnosti)
Sportsku djelatnost sudjelovanja u sportskom natjecanju mogu obavljati fizičke osobe
koje obavljaju samostalnu djelatnost sudjelovanja u sportskom natjecanju i pravne osobe
koje su za to posebno registrirane (sportski klubovi/udruge), a to mogu biti:
a) sportski klubovi/udruge za natjecanje
b) Sportska d.d.
c) Sportska d.o.o. .
Djelatnosti sportske pripreme, sportske rekreacije i sportske poduke mogu obavljati
fizičke i pravne osobe, sukladno odredbama ovoga Zakona.
Djelatnosti organiziranja i vođenja sportskog natjecanja mogu obavljati sportski
klubovi/udruge i gospodarska društva, sukladno odredbama ovoga Zakona.
Djelatnosti upravljanja i održavanja sportskih građevina, mogu obavljati pravne osobe,
sukladno odredbama ovoga Zakona.
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(1)

(2)
(3)

Članak 22.
(Upisi u registre)
Pored upisa u Sudski registar, sportski klub/udruga upisuje su u registar koji vodi
Ministarstvo pravosuđa i uprave Županije Posavske te i u Registar sportskih pravnih
osoba Ministarstva (u daljnjem tekstu: Registar), a sportska pravna osoba, pored upisa u
Sudski registar, upisuje se i u Registar Ministarstva.
Rješenje o upisu u Registar donosi Ministar.
Bliži propis o vođenju Registra donosi Ministarstvo, sukladno Zakonu o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“,
broj: 35/05).

POGLAVLJE II. OBAVLJANJE SPORTSKE DJELATNOSTI

(1)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Članak 23.
(Pravne osobe koje obavljaju sportske djelatnosti)
Pravne osobe koje obavljaju sportske djelatnosti moraju:
a) imati pravo korištenja odgovarajuće sportske građevine
b) ugovoriti obavljanje stručnih poslova sa za to odgovarajućim školovanim odnosno
stručno osposobljenim osobama, sukladno ovom Zakonu.
Članak 24.
(Fizičke osobe koje samostalno obavljaju sportske djelatnosti)
Fizičke osobe mogu samostalno obavljati sportske djelatnosti sudjelovanja u sportskim
natjecanjima, sportske pripreme, sportske rekreacije i sportske poduke.
Fizičke osobe mogu samostalno obavljati sportske djelatnosti sportske pripreme, sportske
rekreacije i sportske poduke ako:
a) imaju opću, a po potrebi i posebnu zdravstvenu sposobnost
b) imaju odgovarajuću stručnu spremu, odnosno stručnu osposobljenost, sukladno ovom
Zakonu.
Fizičke osobe mogu samostalno obavljati sportsku djelatnost sudjelovanja u sportskim
natjecanjima ako:
a) imaju opću, a po potrebi i posebnu zdravstvenu sposobnost
b) imaju navršenih šesnaest godina
c) imaju status kategoriziranog sportaša, sukladno Pravilniku o kategorizaciji.
Članak 25.
(Obavljanje sportske djelatnosti sudjelovanja u sportskom natjecanju)
Sportski klub/udruga, koji obavlja sportsku djelatnost sudjelovanja u sportskim
natjecanjima, neovisno o pravnom obliku (sportska udruga za natjecanje, Sportsko d.d. i
Sportsko d.o.o.), može imati profesionalni ili amaterski status.
Sportski klub/udruga može obavljanje pojedinih ili svih poslova, osim obavljanja
djelatnosti sudjelovanja u sportskim natjecanjima, povjeriti gospodarskom društvu,
sukladno Zakonu o gospodarskim društvima.
Sportski klub/udruga i gospodarski društvo, iz stavka 2. ovoga članka, solidarno su
odgovorni za štetu koja nastane u njihovom međusobnom poslovanju, sukladno važećim
federalnim propisima temeljem kojih su uređeni obvezni odnosi.
Sportski klubovi/udruge, iz stavka 1. ovoga članka, mogu se udruživati u sportska
društva.
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POGLAVLJE III. PROFESIONALNI STATUS SPORTSKOG KLUBA/UDRUGE

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Članak 26.
(Profesionalni status sportskih klubova/udruga)
Profesionalni status, u smislu ovoga Zakona, može imati samo onaj sportski klub/udruga
koji je osnovan radi obavljanja sportske djelatnosti sudjelovanja u sportskom natjecanju.
Profesionalni sportski klub/udruga, iz stavka 1. ovoga članka, obvezno se upisuje u
Registar Ministarstva.
Rješenje o upisu u Registar donosi se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za
upis.
Ako nakon upisa u Registar, sportski klub/udruga prestane ispunjavati uvjete, iz stavka
1. ovoga članka, Ministarstvo će donijeti rješenje o brisanju iz Registra.
Postupak upisa i brisanja iz Registra propisuje Ministarstvo Pravilnikom o sadržaju i
načinu vođenja Registra.
Profesionalni sportski klub/udruga je obvezan (Savezu ili Vijeću za sport) podnositi
jednom godišnje:
a) izvješće o registriranim sportašima seniorske momčadi
b) izvješće o članovima kluba/udruge i članovima tijela kluba/udruge
c) plan poslovanja za narednu poslovnu godinu
d) godišnje financijsko izvješće
e) po potrebi revizorsko izvješće.

Članak 27.
(Ispunjavanje novčanih obveza profesionalnoga sportskog kluba/udruge)
Novčane obveze profesionalnih sportskih klubova/udruga prema vjerovnicima, koji su
njegovi članovi odnosno dioničari i članovima tijela uprava ili nadzornog odbora, mogu se
podmirivati tek nakon podmirenje dospjelih potraživanja koja proizlaze iz kredita, zajmova ili
drugih pravnih poslova.
POGLAVLJE IV. SPORTSKI KLUB/UDRUGA ZA NATJECANJE

(1)
(2)

(3)

Članak 28.
(Sportski klub/udruga za natjecanje)
Sportski klub/udruga za natjecanje osniva se radi obavljanja sportske djelatnosti i
sudjelovanja u sportskom natjecanju.
Iznimno, sportski klub/udruga za natjecanje koji se tradicionalno naziva društvom, a
osnovan je za natjecanje u jednom sportu, može koristiti i taj naziv uz naziv sporta u
kojem se natječe.
Članovi tijela sportskog kluba/udruge za natjecanje, osobe ovlaštene za zastupanje te
osobe ovlaštene za vođenje poslova po odluci ovlaštenog tijela ili na temelju općih akata
sportskog kluba/udruge za natjecanje ne mogu biti osobe:
a) koje ne mogu biti članovi uprave odnosno nadzornog odbora Sportskog d.d. po prema
odredbama Zakona o gospodarskim društvima i zakona kojim se uređuje sprječavanje
sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti
b) koje su u posljednje tri godine pravomoćno osuđene za kaznena djela ili prekršaje u
sportu i u svezi sporta
c) koje su članovi drugih sportskih klubova/udruga za natjecanje istoga sporta
d) koje su dioničari Sportsko d.d.-a istoga sporta
e) koje su članovi tijela, osobe ovlaštene za zastupanje te osobe ovlaštene za vođenje
poslova po odluci ovlaštenog tijela ili na temelju općih akata sportskog kluba/udruge
za natjecanje istoga sporta
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f) koje svojim djelovanjem mogu neposredno utjecati na sustav natjecanja u
odgovarajućem sportu, a osobito sportaši koji imaju status profesionalnog sportaša,
menadžeri u sportu, kao i osobe koje su to bile u razdoblju od posljednjih godinu dana
g) članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica, kao
i osobe koje su to obavljale posljednje tri godine
h) članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih
kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine
i) koje s menadžerima u sportu i članovima pravnih osoba te članovima tijela pravnih
osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica djeluju zajednički
j) ovlaštene za zastupanje pravne osobe koja ima zaključene ugovore o ulaganju u fizičke
osobe u sustavu sporta.
(4)

Ograničenja iz stavka (3) ovog članka ne odnose se na članove skupštine Sportskog d.o.o.
i Sportskog d.d. .

POGLAVLJE V. SPORTSKO D.D. I SPORTSKO D.O.O.

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

(1)
(2)

(1)
(2)

Članak 29.
(Pojam i nastanak Sportskog d.d.)
Sportsko d.d. je sportski klub/udruga koji se osniva, djeluje i prestaje prema Zakonu o
gospodarskim društvima i drugim propisima koji se primjenjuju na dionička društva, ako
ovim Zakonom nije drugačije uređeno.
Tvrtka Sportskoga d.d. mora sadržavati riječi »sportsko dioničko društvo«, a skraćeni
naziv je Sportsko .d.d. .
Sportsko d.d. obavlja sportsku djelatnost sudjelovanja u sportskim natjecanjima, a može
obavljati i druge sportske djelatnosti usko vezane uz sportsku djelatnost Sportskog d.d. .
Sportsko d.d. može nastati:
a) osnivanjem novoga društva
b) preoblikovanjem sportskih klubova/udruga za natjecanje u Sportskim d.d. .
Preoblikovanje sportskih klubova/udruga za natjecanje u Sportska d.d. može biti:
a) obvezno
b) dragovoljno.
Dragovoljno se može preoblikovati svaki sportski klub/udruga za natjecanje, bez obzira
na to ima li taj sportski klub/udruga za natjecanje profesionalni ili amaterski status i bez
obzira na sport u kojem se natječe.
Članak 30.
(Temeljni kapital Sportskoga d.d.)
Temeljni kapital Sportskoga d.d.-a iznosi najmanje 50.000,00 KM, sukladno članku 125.
Zakona o gospodarskim društvima.
Ako se temeljni kapital uplaćuje dijelom u novcu, a dijelom u stvarima ili pravima, iznos
iz stavka 1. ovoga članka mora se uplatiti u novcu u potpunosti prije upisa Sportskog
d.d.-a u Sudski registar.
Članak 31.
(Članstvo u Sportskom d.d.)
Sportsko d.d. mogu osnovati i biti njegovim članom domaće i inozemne, fizičke i pravne
osobe.
Dionice u Sportskom d.d.-u, izravno, neizravno ili preko povezanih osoba ne mogu imati
osobe čiji poslovi i djelatnosti mogu neposredno utjecati na sustav natjecanja u
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(3)

(1)
(2)

odgovarajućem sportu, a osobito sportaši, sportski suci, menadžeri u sportu i osobe koje
su članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica.
Dionice u Sportskom d.d.-u, izravno, neizravno ili preko povezanih osoba ne može imati
Sportsko d.d. koje obavlja djelatnost sudjelovanja u sportskim natjecanjima istoga sporta.
Članak 32.
(Pojam Sportskog d.o.o.)
Sportsko d.o.o. je društvo koje osniva jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba radi
obavljanja sportske djelatnosti unošenjem udjela u unaprijed dogovoreni temeljni kapital.
Sportsko d.o.o. djeluje i prestaje prema Zakonu o gospodarskim društvima, ako ovim
Zakonom nije drugačije uređeno.

DIO ŠESTI - OBLICI UDRUŽIVANJA
POGLAVLJE I. SPORTSKI SAVEZI ŽUPANIJE I SPORTSKA DRUŠTVA OPĆINA

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

Članak 33.
(Sportski savezi Županije i Sportska društva općina)
Sportski savez Županije je udruga u koju se udružuju najmanje tri pravne osobe koje
obavljaju sportske djelatnosti u istom sportu i koji radi ostvarivanja zajedničkih interesa
u pojedinom sportu osobito: usklađuje aktivnosti svojih članica, organizira i provodi
natjecanja, uređuje sustav natjecanja, razmatra pitanja koja se odnose na registraciju
sportaša i njihov status te stegovnu odgovornost sportaša, promiče stručni rad u sportu i
skrbi se o kategoriziranim sportašima.
Članovi sportskog saveza Županije su predstavnici sportskih društava općina iz pojedinih
sportova osnovanih za područje jedinica lokalne samouprave i pravne osobe koje
obavljaju sportsku djelatnost sa sjedištem na području Županije.
Na razini jedinice lokalne samouprave može se osnovati samo jedno sportsko društvo
općine za sve vrste sportova radi uređivanja i ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa.
Skupština je najviše tijelo sportskih saveza Županije i sportskih društava općina, u kojoj
svaki član ima jedna glas, na način utvrđen statutom.
U skupštini sportskog saveza Županije i sportskog društva općina ne mogu biti i imati
ovlasti u zastupanju:
a) članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica
b) članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica
c) osobe iz članka 14. ovoga Zakona
d) osobe koje ne mogu biti članovi uprave, odnosno nadzornog odbora dioničkog društva
prema odredbama Zakona o gospodarskim društvima i zakona kojim se uređuje
sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti
e) osobe koje su u posljednje tri godine pravomoćno kažnjene za kaznena djela ili
prekršaje u sportu i u vezi sa sportom
f) osobe koje s menadžerima u sportu i članovima pravnih osoba te članovima tijela
pravnih osoba obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica
g) osobe koje su ovlaštene za zastupanje u pravnoj osobi koja sukladno članku 14. ovoga
Zakona ima zaključene ugovore o ulaganju u fizičke osobe u sustavu sporta.

POGLAVLJE II. OSNIVANJE SPORTSKIH SAVEZA ŽUPANIJE I SPORTSKIH
DRUŠTAVA OPĆINA

(1)

Člana 34.
(Uvjeti za osnivanje sportskih saveza Županije)
Sportski savez Županije osniva se ako na području Županije djeluju najmanje tri sportska
kluba/udruge istog sporta.
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(2)
(3)
(4)
(5)

(1)

Članovi sportskog saveza Županije su predstavnici sportskih društava općina.
Članovi sportskog saveza Županije mogu biti udruge stručnih djelatnika u istome sportu
(suci, treneri, zdravstveni djelatnici) te udruge u koje se udružuju sportaši istoga sporta.
Sportski savez Županije je nositelj prava na zajednički naziv i zajedničke simbole, ako
osnivačkim i drugim aktima Sportskog saveza Županije nije drugačije određeno.
Na osnivanje, upis u registre, obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih djelatnosti,
rješavanje sporova, odgovornost, kao i na druga pitanja u svezi rada sportskih
klubova/udruga, dosljedno se primjenjuju odredbe ovog Zakona i Zakona o udrugama i
fondacijama.
Članak 35.
(Nadležnost Sportskog saveza Županije)
Sportski savez Županije nadležan je za:
a) sudjelovanje u izradi prijedloga Strategije za Ministarstvo
b) sudjelovanje u izradi prijedloga Godišnjeg programa razvoja sporta Županije za
Ministarstvo, sukladno Strategiji
c) organiziranje i provođenje sustava natjecanja na razini Županije
d) suradnju s nadležnim sportskim i drugim tijelima Bosne i Hercegovine i Federacije
Bosne i Hercegovine
e) zastupanje i predstavljanje sporta Županije u Bosni i Hercegovini i Federaciji Bosne i
Hercegovine
f) obavljanje administrativnih, stručnih i drugih poslova u oblasti sporta, sukladno ovom
Zakonu.

POGLAVLJE III. SPORTSKO DRUŠTVO OPĆINE

(1)

(2)

(1)

Članak 36.
(Sportsko društvo općine)
Sportsko društvo općine je nositelj prava na zajednički naziv i zajedničke simbole, ako
osnivačkim i drugim aktima Sportskog društva općine nije drugačije uređeno, a čine ga
predstavnici svih sportskih klubova/udruga s područja općine.
Na osnivanje, upis u registre, obavljanje sportskih aktivnosti i sportskih djelatnosti,
rješavanje sporova, odgovornost, kao i na druga pitanja u svezi s radom sportskih društava
općine, dosljedno se primjenjuju odredbe ovog Zakona.
Članak 37.
(Nadležnost Sportskog društva općine)
Sportsko društvo općine nadležno je za:
a) sudjelovanje u izradi prijedloga Strategije razvoja sporta za Ministarstvo
b) sudjelovanje u izradi prijedloga Godišnjeg programa razvoja sporta općine
c) organiziranje i provođenje sustava natjecanja na razini općine i Županije
d) suradnju s nadležnim sportskim i drugim tijelima Bosne i Hercegovine i Federacije
Bosne i Hercegovine
e) obavljanje administrativnih, stručnih i drugih poslova u oblasti sporta, sukladno ovom
Zakonu.
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POGLAVLJE IV. OBLICI SPORTSKIH KLUBOVA/UDRUGA OSOBA S
INVALIDITEOM I NJIHOVA UDRUŽENJA

(1)

(2)
(3)
(4)

Članak 38.
(Sportski klubovi/udruge osoba s invaliditetom i njihova udruženja)
Radi sudjelovanja na sportskim natjecanjima i sportsko-rekreativnim aktivnostima, osobe
s invaliditetom mogu osnivati sportske klubove/udruge i sportska društva osoba s
invaliditetom.
Sportski klubovi/udruge i sportska društva osoba s invaliditetom mogu se osnivati po
sportovima i po vrstama invaliditeta.
Sportski klubovi/udruge i sportska društva iz stavka 2. ovoga članka udružuju se u
sportska društva općina te u Sportski savez Županije.
Sportski klubovi/udruge i sportska društva s invaliditetom osobito usklađuju aktivnosti
svojih članica, organiziraju i provode natjecanja osoba s invaliditetom, uređuju pitanja
koja se odnose na registraciju sportaša osoba s invaliditetom, status sportaša i drugih
sportskih djelatnika te stegovnu odgovornost sportaša i sportskih djelatnika, promiču
stručni rad u sportu i skrbe se o kategoriziranim sportašima s invaliditetom.

DIO SEDMI – STRUČNI POSLOVI U SPORTU
POGLAVLJE I. OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U SPORTU

(1)

(1)

(2)
(3)

(4)

Članak 39.
(Stručni poslovi)
U smislu ovoga Zakona stručni poslovi u sportu su:
a) programiranje i provođenje sportske pripreme
b) programiranje i provođenje sportske poduke djece i mladeži u sportskim školama
c) programiranje i provođenje sportske rekreacije
d) programiranje i provođenje izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti
e) podučavanje osoba osnovnoj tehnici pojedinog sporta.
Članak 40.
(Obavljanje stručnih poslova)
Stručne poslove u sportu, iz članka 39. stavak (1) točke a) i b) ovoga Zakona, mogu
obavljati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu najmanje na razini trenera i
osobe koje su osposobljene u ustanovama za osposobljavanje kadra na temelju programa
za stjecanje licence svjetskih ili europskih udruženja određenog sporta.
Stručne poslove u sportu, iz članka 39. točka c) ovoga Zakona, mogu obavljati osobe koje
imaju odgovarajuću stručnu spremu najmanje na razini trenera prvostupnika.
Stručne poslove u sportu, iz članka 39. točka d) ovoga Zakona, mogu obavljati osobe koje
imaju odgovarajuću stručnu spremu na razini sveučilišnog studija i ispunjavaju uvjete za
učitelja odnosno nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture, sukladno posebnom propisu.
Stručne poslove u sportu, iz članka 39. točka e) ovoga Zakona, mogu obavljati osobe koje
su osposobljene za rad u sportu putem ustanova za osposobljavanje kadra u sportu.

POGLAVLJE II. SPORTSKA NATJECANJA, PRIREDBE I SPORTSKI OBJEKTI
Članak 41.
(Cilj sportskih natjecanja)
Sportska natjecanja i priredbe (manifestacije, susreti, smotre, igre) organiziraju se s ciljem
afirmacije i popularizacije sporta i ostvarivanja vrhunskih sportskih rezultata.
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(1)
(2)
(3)

Članak 42.
(Sportski objekt)
Sportski objekt je, u smislu ovog Zakona, višenamjenski otvoren ili zatvoren prostor
namijenjen sportskim aktivnostima.
Sportski objekt, pored prostora namijenjenog sportskim aktivnostima, mora imati
neophodne prateće sadržaje i opremu te biti pristupačan invalidnim osobama.
Sportski objekti moraju ispunjavati propise međunarodnih sportskih asocijacija, kao i
standarde propisane odgovarajućim zakonima i drugim propisima.

Članak 43.
(Upravljanje javnim sportskim objektima)
Upravljanje javnim sportskim objektima može se povjeriti i sportskim klubovima i
savezima, ustanovama i gospodarskim društvima registriranima za obavljanje sportske
djelatnosti upravljanja i održavanja sportskih građevina.

(1)

(2)
(3)

Članak 44.
(Program sportskih natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola)
Program sportskih natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola određuje Županijski aktiv
učitelja/nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture, ukoliko je formiran sukladno važećim
propisima.
Prijedlog programa natjecanja iz stavka 1. ovog članka obvezno se dostavlja Ministarstvu
na prethodnu suglasnost.
Nadzor nad provođenjem natjecanja iz stavka (1) ovog članka provodi Ministarstvo.

POGLAVLJE III. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U SPORTU, ANTIDOPINŠKA
KONTROLA, ZABRANA DISKRIMINACIJE I NASILJA U
SPORTU

(1)
(2)

Članak 45.
(Obvezna zdravstvena zaštita)
Zdravstvena zaštita obvezna je za sve sudionike u sportu.
Opću i posebnu zdravstvenu sposobnost utvrđuje ovlašteni liječnik, odnosno specijalist
sportske medicine, specijalist medicine rada i sporta ili liječnici drugih specijalnosti koji
imaju završeni poslijediplomski studij iz medicine rada i sporta.

Članak 46.
(Uvjeti za obavljanje zdravstvenih pregleda)
Obavljanje zdravstvenih pregleda sportaša te način vođenja evidencije i medicinske
dokumentacije sportaša, realizira se sukladno federalnim i županijskim propisima.

(1)

(2)
(3)

(4)

Članak 47.
(Zabrana dopinga)
Sportaši ne smiju uzimati nedopuštena sredstva (doping) niti smiju primjenjivati postupke
koji su nedopušteni prema pravilima Svjetske antidoping agencije (u daljnjem tekstu:
WADA).
Trener, ovlašteni liječnik i druge osobe u sportu ne smiju sportašu davati nedopuštena
sredstva ili od sportaša tražiti ili poticati ga na uzimanje nedopuštenih sredstva.
Ako se utvrdi da su sportaš ili osoba iz stavka (2) ovog članka postupali protivno
odredbama iz stavka (1) i (2) istog članka, osoba i tijelo koji su to utvrdili dužni su
postupiti sukladno pravilima WADA i ovome Zakonu.
Sportaši su obvezni dopustiti obavljanje dopinške kontrole, sukladno važećim propisima
organizatora natjecanja.
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Članak 48.
(Zabrana diskriminacije)
(1) Zabranjena je svaka izravna i neizravna diskriminacija sportaša u obavljanju sportskih
aktivnosti, s obzirom na neko osobno svojstvo, spol, status, opredjeljenje ili uvjerenje,
uključujući i diskriminaciju profesionalnih sportaša i sportaša koji to žele postati u
pogledu zapošljavanja, zarade ili uvjeta rada, izuzev kada se pravljenje razlike, odnosno
stavljanje sportaša u nepovoljniji položaj u odnosu na druge sportaše u istoj ili sličnoj
situaciji temelji na samoj prirodi ili stvarnim i odlučujućim uvjetima obavljanja određene
sportske aktivnosti, a ciljevi koji se time žele postići jesu opravdani.
(2) Odredbe ugovora između sportaša i sportske organizacije u oblasti sporta kojima se
utvrđuje diskriminacija sportaša ništave su, a odredbe sportskih pravila i općih akata
organizacija u oblasti sporta kojima se utvrđuje diskriminacija sportaša ne primjenjuju se.
(3) Sportašu, koji nema važeći zaključen ugovor s određenom sportskom organizacijom, ne
može biti sportskim pravilima uskraćeno pravo zaključenja ugovora o radu s drugom
sportskom organizacijom, odnosno prelazak u drugu sportsku organizaciju i nastupanje
za nju na sportskim natjecanjima u svojstvu profesionalnog sportaša.
(4) Sportaš ima pravo na naknadu štete koju pretrpi aktima diskriminacije sportske
organizacije iz stavka (1), (2) i (3) ovoga članka.
(5) Pravo na naknadu štete ostvaruje se sukladno važećem federalnom propisu na temelju
kojega su uređeni obvezni odnosi.
Članka 49.
(Zabrana nasilja u sportu)
U cilju sprječavanja i suzbijanja nasilja i nedoličnog ponašanja gledatelja i aktivnih
sudionika na sportskim terenima, organizatori su dužni poduzimati potrebne mjere, sukladno
Europskoj konvenciji o nasilju i nedoličnom ponašanju na sportskim priredbama.
DIO OSMI – FINANCIRANJE SPORTA

(1)

(1)

(2)

Članak 50.
(Sredstva za financiranje)
Sportske aktivnosti financiraju se:
a) od članarina
b) iz proračunskih sredstava Županije i proračunskih sredstava općina na području
Županije
c) iz donacija i sponzorstva pravnih i fizičkih osoba
d) iz prihoda od kamata i zakupnina
e) od igara na sreću
f) iz prihoda stečenih aktivnostima koje su utvrđene statutom sportske organizacije.
Članak 51.
(Sredstva za financiranje javnog interesa u oblasti sporta Županije i općina)
Javni interesi Županije u oblasti sporta ostvaruju se sufinanciranjem sporta iz sredstava
Proračuna Županije putem javnog poziva, sukladno Pravilniku o financiranju sporta u
Županiji, koji donosi Ministarstvo.
Općine će, sukladno svojoj odluci, iz proračuna općine financirati sportske programe
putem javnog poziva na svom području, ostvarujući na taj način javni interes općine.
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Članak 52.
(Olakšice za ulagače sredstava u razvoj sporta)
Pravnim i fizičkim osobama, koje ulažu sredstva za razvoj sporta, na uložena sredstva
priznaju se porezne olakšice, sukladno zakonima Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i
Hercegovine.
Članak 53.
(Financiranje školskih sportskih klubova/udruga )
Školske sportske klubove/udruge učenička osnovnih i srednjih škola u pravilu financira
osnivač škole, ali se dio sredstava može osigurati i iz sredstava namijenjenih za oblast sporta iz
Proračuna Županije.
DIO DEVETI – INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU

(1)
(2)

(3)
(4)

Članak 54.
(Informacijski sustav u sportu)
S ciljem sustavnog praćenja i evidentiranja stanja u sportu, stručne, znanstvene i
izdavačke djelatnosti, organizira se informacijski sustav u sportu.
Sadržaj i oblik informacijskog sustava usklađuje se s aktima Sektora za sport Ministarstva
civilnih poslova Bosne i Hercegovine i standardima europske sportske informacijske
mreže.
Sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje sportskih aktivnosti obvezne su
voditi evidenciju, sukladno Jedinstvenom informacijskom sustavu u sportu.
Informacijski sustav u sportu na području Županije vodi Ministarstvo, sukladno sadržaju
i obliku informacijskog sustava iz stavka (2) ovoga članka.

DIO DESETI– ŽUPANIJSKA NAGRADA ZA SPORT

(1)
(2)
(3)
(4)

Članak 55.
(Županijska nagrada za sport)
Za izniman doprinos razvoju i afirmaciji sporta Županije utvrdit će se Županijska nagrada
za sport (u daljnjem tekstu: Nagrada), kao najviše županijsko sportsko priznanje.
Nagrada se dodjeljuje pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju sportsku djelatnost.
Nagrada se može dodijeliti i drugim pravnim i fizičkim osobama zaslužnim za razvoj
sporta u Županiji.
Kriterije za dodjelu Nagrade, kao i organizaciju dodjele, utvrđuje Vlada na prijedlog
Ministarstva, sportskih saveza Županije i sportskih društava općina.

DIO JEDANAESTI – NADZOR NAD PROVOĐENJEM ZAKONA
Članak 56.
(Nadzor nad provođenjem Zakona)
Nadzor nad provođenjem odredbi ovog Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga
Zakona na razini Županije provodi Ministarstvo.
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DIO DVANAESTI – KAZNENE ODREDBE, PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
POGLAVLJE I. KAZNENE ODREDBE

(1)

(2)

(1)

(2)

Članak 57.
(Kaznene odredbe za pravnu osobu)
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj
sportska organizacija ako:
a) ne zaključi ugovor s profesionalnim sportašem
b) obavlja sportsku djelatnost, koja nije registrirana i upisana u registre, sukladno
odredbama ovog Zakona
c) obavljanje stručnih poslova u sportu prepusti osobama koje za to ne ispunjavaju
zakonske uvjete
d) dopusti da u sportskom natjecanju sudjeluje osoba kojoj nije utvrđena opća
zdravstvena sposobnost ili posebna zdravstvena sposobnost
e) ne suspendira osobu protiv koje se vodi kazneni postupak
f) diskriminira sportaša
g) organizira sportsku manifestaciju u objektu koji ne ispunjava uvjete utvrđene važećim
propisima
h) ne vodi evidenciju sukladno Jedinstvenom informacijskom sustavu u sportu.
Za prekršaj iz stavka (1) ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u sportskoj
organizaciji novčanom kaznom od 500,00 KM do 1.500,00 KM.
Članak 58.
(Kaznene odredbe za fizičku osobu)
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj
fizička osoba ako:
a) se bavi stručnim radom u oblasti sporta, a ne ispunjava uvjete utvrđene ovim Zakonom
b) sportaš ili drugi sudionik u sportu uzima nedozvoljena stimulativna sredstva ili potiče
njihovo korištenje.
Sportaš ili drugi sudionik iz stavka (1) točka b) ovoga članka, koji je novčano kažnjen po
važećim propisima izvan Županije, ne može biti kažnjen za isti prekršaj počinjen u istom
vremenskom razdoblju i u Županiji, kako bi se spriječila dvostruka naplata novčana kazna
za isti prekršaj.

POGLAVLJE II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

(1)
(2)
(3)

Članak 59.
(Obveza donošenja i usklađenja podzakonskih akata)
Propisi za provedbu ovoga Zakona iz članaka 26., 51. i 55. donijet će se u roku od 12
mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.
Do donošenja propisa iz stavka (1) ovoga članka primjenjivati će se postojeći propisi,
ukoliko nisu u suprotnosti s ovim Zakonom.
Nakon donošenja podzakonskih propisa iz stavka (1) ovoga članka, sportski savezi,
sportska društva općina i sportski klubovi/udruge, dužni su uskladiti svoje akte s ovim
Zakonom u roku od šest (6) mjeseci.

Članak 60.
(Prestanak važenja)
Stupanjem na snagu ovog Zakona prestaje važiti Zakon o športu Županije Posavske
(Narodne novine Županije Posavske, broj: 5/98).
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Članak 61.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Narodnim novinama
Županije Posavske“.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Skupština

Predsjednik
Blaž Župarić, v.r.

Broj: __________/21
Domaljevac, ______2021. godine
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