
 

Дејан Шупут 796/799(094.5)(497.5) 
 349::796(497.5) 
 Стручни чланак  
  

Закон о шпорту Републике Хрватске - пример успешне 
регулаторне реформе 

Физичка култура, Београд, 61 (2007), 1-2, стр. 134 – 144, сл. 2, лит. 5 
Сажетак 
Република Србија се налази у јеку процеса реформе законодавног оквира који уређује материју спорта. Приликом припреме 
предлога нових прописа долази до великих концепцијских дилема које се много лакше решавају ако се претходно сагледају 
искуства која су на путу реформи имале државе из региона. Република Хрватска представља државу која је у блиској 
прошлости, тачније 2006. године, успешно и уз доста планирања и напорног рада, завршила посао израде и доношења новог 
Закона о спорту. Разматрање конкретних решења из тог Закона доприноси лакшем и бољем давању стручне оцене решења 
која је предвидео српски законодавац Предлогом закона о спорту из новембра 2007. године. Упоредноправна анализа 
прописа Републике Србије и Републике Хрватске има посебну важност услед чињенице да су те две државе у XX веку 
делиле заједничку правну традицију и праксу, поготово када је реч о законском уређивању материје спорта. Осим правног 
наслеђа из доба СФРЈ, те две државе имају неспорних сличности, не само услед географске блискости и заједништва 
говорног подручја које обухватају, већ и по некадашњем устројству спортског система и проблемима који и даље 
оптерећују њихове спортске системе. Услед дугогодишњег одлагања и чекања да дође на ред у законодавном поступку, од 
новог Закона о спорту Републике Србије очекује се много. Међутим, и када буде коначно изгласан у Народној скупштини, 
нови Закон о спорту неће бити чаробни штапић који решава све проблеме српског спорта. Правилна и уједначена примена 
новог Закона и подзаконских аката који ће га пратити биће сложен задатак, а још у фази доношења новог Закона, не треба 
губити из вида да је прописе лакше донети, него правилно и успешно применити.  
Кључне речи: СПОРТСКО ПРАВО / ЗАКОНОДАВНА РЕФОРМА / ПРАВНИ ОКВИР / РАЗВОЈ / СТРАТЕГИЈА / 
ЕВРОПСКА УНИЈА 

УВОД 

Потреба за модерним законским 
уређењем материје спорта и реформа 
целокупног правног оквира који уређује спорт 
у Републици Србији, тема је о којој се 
непрестано полемише у стручној јавности и 
медијима још од времена распада 
Социјалистичке Федеративне Републике 

Југославије (СФРЈ) 1991. године. На почетку 
2008. године Република Србија још увек не 
поседује Закон о спорту чија решења су 
усклађена са правним стандардима Европске 
уније (ЕУ) и најбољом законодавном и 
организационом праксом већине европских 
држава. Услед дугогодишњег одлагања и 
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чекања да дође на ред у законодавном 
поступку, од новог Закона о спорту се очекује 
много, пре свега због тога што је његово 
усвајање у Народној скупштини неспорни 
приоритет приликом реформе правног оквира 
који уређује спорт у Републици Србији. Закон о 
спорту представља системски закон из те 
области без чијег постојања и ефикасне 
примене не може доћи до битнијих промена у 
самом спортском систему. Међутим, и када 
буде коначно изгласан у Народној скупштини, 
нови Закон о спорту неће бити чаробни штапић 
који решава све проблеме српског спорта. 
Правилна и уједначена примена новог Закона и 
подзаконских аката који ће га пратити биће 
сложен задатак, а још у фази доношења новог 
Закона, не треба губити из вида да је прописе 
лакше донети, него правилно и успешно 
применити.  

Тренутно, Закон о спорту из 1996. године 
(,,Службени гласник Републике Србије'', бр. 
52/96 и 101/2005.) представља тзв. кровни закон 
тј. закон који на свеобухватан начин уређује 
материју спорта у Републици Србији. Иако је 
тај Закон на прилично свеобухватан начин 
уредио материју спорта, услед низа 
политичких, економских, правних и 
организационих промена до којих је дошло у 
протеклих дванаест година, решења која 
предвиђа тај Закон постала су застарела, 
неефикасна и недовољно прецизна.  

Основни недостаци Закона о спорту из 
1996. године, пре свега се односе на 
неусклађеност појединих термина и правних 
категорија које се користе у Закону, са 
терминологијом и нормама Устава Републике 
Србије који је донет 8. новембра 2006. године. 
Као најбољи пример неусклађености са 
Уставом, може да послужи текст члана 26. 
Закона о спорту у коме се користи термин 
,,друштвени капитал'' који више не постоји у 
правном систему Републике Србије. Употреба 
термина ,,друштвени капитал'' била је 
проблематична чак и пре доношења новог 
Устава, тј. и у време важења Устава Републике 
Србије из 1990. године, пошто је тај Устав 
користио термин ,,друштвена својина'', а не 
термин ,,друштвени капитал''. Осим тога, 
недостаци Закона огледају се у томе што права 
и обавезе особа које обављају спортску 

делатност нису довољно јасно и детаљно 
уређене правним нормама, што не постоје 
системски прописане мере за подстицање 
развоја спорта деце, омладине и студената и 
што многа решења заостају за правним 
стандардима Европске уније.  

Законске одредбе које уређују постојање 
појединих владиних органа, тела и установа 
надлежних за одређене послове у области 
спорта, не одговарају више систему државне 
управе који тренутно функционише у 
Републици Србији и нису у сагласности са 
правилима која прописују Закон о државној 
управи и Закон о јавним агенцијама. Закон не 
поседује ни одредбе које намећу постојање и 
доношење Стратегије развоја спорта од 
стране Владе, нити одредбе које би предвиделе 
надлежност владиних или невладиних 
организација за израду и доношење 
националних спортских програма за поједине 
области спорта или поједине спортске 
дисциплине. 

Важећем Закону о спорту недостају и 
одредбе које би успоставиле ефикаснији 
механизам заштите постојећих спортских 
објеката, у односу на правни механизам који 
тренутно постоји, а недостају и одредбе које би 
омогућиле развој и бржу изградњу нових 
спортских објеката. Такође, спортске 
делатности нису довољно јасно и исцрпно 
дефинисане одредбама Закона, баш као што 
Законом није повучена довољно јасна разлика 
између привредних активности и спортских 
делатности. Недостаје и исцрпније 
прописивање услова за бављење спортских 
делатностима, баш као и услова које треба да 
испуне појединци и правна лица која желе да 
обављају стручне послове у области спорта. 
Систем лиценцирања правних лица и 
стручњака који врше одређене делатности 
повезане са спортом (нпр. лиценцирање лекара 
који врше спортске прегледе, лиценцирање 
здравствених установа спортске медицине, 
лиценцирање спортских објеката, тренера...), 
такође није уређен Законом о спорту из 1996. 
године. Битним недостатком Закона може се 
сматрати и чињеница да није ваљано уређена 
могућност оснивања спортских акционарских 
друштава као привредних друштава која већ 
дуги низ година у таквој форми фунционишу у 
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државама Европске уније. Такође, у великој 
мери, остала правила тог Закона заостају за 
правним стандардима ЕУ чији је развој био 
посебно убрзан током протекле деценије. 

Застарелост и превазиђеност, не само 
одредби Закона о спорту,  већ и осталих 
прописа који уређују материју спорта у 
Републици Србији, огледа се и у њиховој 
међусобној неконзистентности, али и у 
неусклађености са осталим прописима правног 
система Републике Србије. У последњих 
неколико година, измењен је велики број 
прописа који уређују поједине области 
друштвеног живота које на директан или 
индиректан начин имају утицаја на спорт и 
одвијање спортских активности и делатности. 
Неусклађеност појединих решења и термина 
које употребљава Закон о спорту, лако се може 
уочити у односу на прописе који уређују 
здравствено осигурање и здравствену заштиту, 
правни положај и рад привредних друштава, 
рад органа државне управе и сл. 

Влада Републике Србије на седници 
одржаној 8. новембра 2007. године усвојила је 
текст Предлога закона о спорту и тиме 
започела поступак за доношење новог Закона о 
спорту. Да ли ће нови Закон бити усвојен у 
Народној скуштини током 2008. године и да ли 
ће током законодавне процедуре садржина 
текста Предлога закона о спорту бити 
измењена, остаје да се види у данима који 
долазе. 

Услед претходно описане ситуације, 
упознавање са садржином Закона о шпорту 
Републике Хрватске  донетим 28. јуна 2006. 
године, изузетно је занимљиво и корисно за све 
појединце и организације које већ учествују у 
доношењу новог Закона о спорту Републике 
Србије. Такође, сагледавање и анализа 
конкретних решења која су хрватским Законом 
о шпорту прописана, допринеће лакшем и 
правилнијем заузимању става и доношењу 
оцене о квалитету постојећег Предлога закона о 
спорту у Републици Србији. 

 
 

ИСТОРИЈА 
ОРГАНИЗОВАЊА 
СПОРТСКОГ СИСТЕМА У 
РЕПУБЛИЦИ ХРВАТСКОЈ 

Упоредноправна анализа прописа 
Републике Србије и Републике Хрватске има 
посебну важност услед чињенице да су те две 
државе у XX веку делиле заједничку правну 
традицију и праксу, поготово када је реч о 
законском уређивању материје спорта. Осим 
правног наслеђа из доба СФРЈ, те две државе 
имају неспорних сличности, не само услед 
географске блискости и заједништва говорног 
подручја које обухватају, већ и по некадашњем 
устројству спортског система и проблемима 
који и даље оптерећују њихове спортске 
системе. Такође, обе државе теже ступању у 
чланство Европске уније. Хрватска је остварила 
већи, а Србија нешто мањи напредак у процесу 
приближавања и придруживања Европској 
унији, а за обе државе се као један од 
неопходних предуслова за ступање у чланство 
Европске уније поставило успостављање 
правног механизма и адекватног 
иституционалног капацитета за финансирање, 
фунционисање и контролу спортског система, 
као и поседовање правног и институционалног 
оквира за борбу против допинга у спорту.  

Након Првог светског рата Хрватска је у 
области рекреације и спорта била 
најразвијенији део новоформиране Краљевине 
СХС, а 1919. године  Хрватски шпортски савез 
је своје деловање и суштину унутрашњих 
правних аката пренео на Југословенски 
олимпијски одбор (ЈОО). Из  секција Хрватског 
шпортског савеза формирани су бројни 
спортски савези,  са седиштима у  Загребу. 
Незадовољни радом ЈОО-а, хрватски спортски 
радници су 1926. године основали Међусавезни 
одбор који је водио бригу о прикупљању 
средстава за наступ на олимпијским играма. Тај  
Одбор је 1929. године  прерастао у Савез 
спортских савеза Краљевине СХС, који се тада 
почео старати о основним питањима спорта и о 
развоју спорта у читавој држави. 

У првим годинама после Другог светског 
рата, тј. одмах по настанку Федеративне 
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Народне Републике Југославије, спортске и 
рекреативне активности у Републици Хрватској 
и сам спортски систем Републике Хрватске 
били су, као и целокупна јавна политика у 
области спорта, ослоњени на СССР. У то време, 
оснивала су се фискултурна друштва уз главни 
мото деловања који је гласио: ,,свестраност и 
масовност''. Најважнија спортска организација, 
Фискултурни одбор Хрватске (ФОХ), основан 
је 1945. године, а веома брзо по оснивању, 
његову делатност преузео је Фискултурни савез 
Хрватске (ФИСАХ). Међутим, већ 1952. године  
Савез спортова Хрватске дошао је на место 
Фискултурног савезa Хрватске и аутоматски је 
преузео послове из надлежности Фискултурног 
савеза Хрватске. Ни то организационо решење 
није дуго потрајало, тако да је Савез спортова 
Хрватске 1961. године променио назив у Савез 
организација за физичку културу Хрватске 
(СОФКХ), а од 1972. године назив је промењен 
у  Савез за физичку културу Хрватске (СФКХ).  

Од пролећа 1975. године у Хрватској се 
оснива Самоуправна интересна заједница 
физичке културе, а од 1976. године делује 
Републичка самоуправна интересна заједница 
физичке културе Хрватске.   

Корз учестале организационе промене у 
оквиру главне спортске организације која је 
деловала у Републици Хрватској у време СФРЈ, 
социјалистички режим је изградио својствен 
систем спорта, у коме су створени релативно 
добри услови за развој аматерског спорта. 
Постизани су врло добри резултати чак и на 
највећим међународним спортским 
такмичењима тог времена. Паралелно са тиме 
се, оснивањем првих клубова џуда, рагбија, 
каратеа, боћања, таеквондоа, бејзбола, 
бадминтона и других спортова, ширила лепеза 
спортских грана и спортских дисциплина.  

Развој спорта у социјалистичкој ери 
пратио је и развој образовних установа из 
области спорта. Тако је 1959. године у Загребу 
започела са радом Висока школа за физичку 
културу која је 1973. године постала Факултет  
за физичку културу.  

Распадом СФРЈ и стварањем Републике 
Хрватске као независне државе обновљен је  
Хрватски шпортски савез, а 10. септембра 1991. 
године основан је Хрватски олимпијски одбор 
(ХОО). Током 1990. године савези свих 

спортских грана и дисциплина одвојили су се 
од југословенских савеза и основани су 
хрватски национални савези. 

НОВИ ЗАКОН О ШПОРТУ 
ИЗ 2006. ГОДИНЕ И 
КОНКРЕТНА РЕШЕЊА 
КОЈА ЗАКОН СВОЈИМ 
ПРАВИЛИМА ПРОПИСУЈЕ 

Спортски систем и прописи о спорту у 
Републици Хрватској нису били усклађени са 
системом спорта и прописима у Европској 
унији све до 28. јуна 2006. године када је донет 
нови Закон о шпорту Републике Хрватске. 
Конкретна решења Закона о шпорту Хрватске 
од 29. децембра 1990. године била су сувише 
застарела и та чињеница је представљала више 
него оправдан разлог за доношење новог закона 
који уређује материју спорта. Предлагач новог 
Закона о шпорту било је Министарство 
знаности, образовања и шпорта Републике 
Хрватске. 

После израде новог Закона о шпорту у 
Републици Хрватској се приступило са 
изузетно великом пажњом. На тексту Предлога 
закона о спорту радило се шест година, а у 
његову израду и припрему били су укључени 
најистакнутији хрватски стручњаци и спортске 
и научне установе, при чему се посебно истакао 
конструктиван приступ и допринос Хрватског 
олимпијског одбора.   

Током шест година рада на тексту 
Предлога закона о спорту одржано је више од 
сто јавних расправа на којима је пружена 
подршка изради и доношењу новог Закона. 
Отвореност, потпуна јавност и учесталост 
јавних расправа допринела је подизању 
квалитета решења за које се законодавац на 
крају определио, а омогућено је да потребе и 
интереси спортских организација и спортиста 
Хрватске буду узети у обзир током целокупног 
процеса израде текста, тада још увек будућег 
Закона о шпорту. Висок ниво 
транспарентности и доступности најширој 
јавности радних верзија Закона о шпорту 
допринео је повећању демократичности 
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поступка доношења новог Закона о шпорту у 
Републици Хрватској. Осим тога, ради 
постизања што примеренијих законских 
решења и остварења стратегије развоја спорта, 
при изради хрватског Закона о шпорту 
коришћена су искуства из великог броја држава 
Европске уније и других држава света. 

Када је реч о вредности Закона о шпорту 
Републике Хрватске из 2006. године, начелно 
посматрано, треба поћи од чињенице да Закон 
предвиђа доношење неколико кључних 
стратешких и правних докумената, оснивање 
важних тела, те преименовање, преобликовање 
и реорганизацију појединих установа у спорту. 

Слика 1. – Органиграм система спорта у Републици Хрватској 

 
Национални 

програм спорта 
за период од 
осам година 

 
Хрватски Сабор 

Национално веће за спорт 

 
Влада Републике 

Хрватске 

Министарство знаности, 
образовања и шпорта 

Управа за спорт 

Одељење за 
развој спорта 

Одељење за телесну 
културу, спорт и 
спортску рекреацију 

 - Информациони систем у спорту 
 - Спортски инспектори Министарства 

 - Уреди државне управе у  
    жупанијама и Граду Загребу  
   и њихова управна одељења  
   надлежна за спорт. 
 - Надлежни уреди локалне  
   самоуправе. 

Хрваткса агенција за борбу 
против допинга у спорту 

Хрватски олимпијски центар Бијеласица 
(спортски објекат од посебног интереса за РХ) 

Повереништво за професионалне 
спортске клубове 

Веће спортске 
арбитраже 

Арбитражни 
спортски суд 

 
Хрватски олимпијски 

одбор 

Удружења од 
значаја за развој 

спорта 

Национални 
спортски савези 

Спортске заједнице 
у жупанији и Граду 

Загребу 

Спортски савези 
жупанија и градова 

Удружења 
спортских радника 

и спортиста у 
поједином спорту 

Спортски 
клубови исте 
врсте спорта 

Савез 
студентских 
спортских 
удружења 

Хрватски школски 
спортски савез 

Хрватски 
унивезитетски 
спортски савез 

Хрватски савез 
спортске рекреације 

Студентска 
спортска 
удружења 

Савези спортске 
рекреације жупанија 
и Града Загреба 

Општински и градски 
савези спортске 

рекреације 

Спортска удружења 
у форми друштава 
спортске рекреације 

Општински и 
градски школски 

савези 

Школска спортска 
друштва 

Жупанијски 
школски спортски 
савези и школски 
спортски савези 
Града Загреба 

Спортске заједнице 
у општинама и 
градовима 

Спортска удружења, 
трговачка друштва и 
установе из система 

спорта, остала лица чија је 
делатност везана за спорт 

 
Хрватски 

паралимпијски одбор 

Хрватски спортски 
савез глувих 

Специјална 
олимпијада 
Хрватске 

Спортски савези особа са 
инвалидитетом на нивоу жупанија и 

Града Загреба 

Градски спортски савези особа са 
инвалидитетом 

Спортска удружења и спортска 
друштва особа са инвалидитетом 

 

 
Као веома добро законско решење, на 

првом месту се истиче прописивање обавезе 
израде Националног програма спорта, 
стратешког документа којим се утврђује 
дугорочна политика развоја спорта у 
Републици Хрватској, а који укључује стварање 
услова за све облике бављења спортом, од 
програма стварања услова у образовно-
васпитном систему, преко стварања услова за 
постизање врхунских резултата хрватских 
спортиста на међународним такмичењима, па 
до рекреативног бављења спортом свих грађана 
ради заштите и побољшања нивоа јавног и 
личног здравља. 

Посебно добро решење је што се 
Национални програм спорта доноси за период 

од осам година, што потврђује у пракси 
стратешко опредељење и чињеницу да је реч о 
дугорочној и страначки независној стратегији. 
Гаранцију политичке неутралности Националног 
програма спорта треба тражити у чињеници да 
се његово важење не ограничава само на мандат 
једне владе и једне скупштинске већине који 
траје максимално четири године, већ да 
обавезност спровођења Националног програма 
спорта који је претходно донет, обухвата 
најмање два мандата Владе Републике Хрватске. 
Период од осам година у пракси може значити и 
могућност да време примене једног Националног 
програма спорта зађе чак и у период мандата 
неке треће по реду Владе у односу на време 
доношења Националног програма спорта.  
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Нови хрватски Закон предвиђа и 
оснивање Националног већа за спорт, стручног 
тела које брине о развоју и квалитету спорта у 
Републици Хрватској. Чланове Националног 
већа именује и разрешава Хрватски сабор. То 
стручно тело утврђује примарне пројекте у 
спорту, расправља о питањима од највеће 
важности за спорт, те у складу са искуствима из 
Европске уније, предлаже и подстиче 
доношење мера за развој спорта. Према 
правилима члана 4. хрватског Закона о шпорту, 
Национално веће за спорт има председника и 
дванаест чланова, које именује и разрешава 
Хрватски сабор. Да би се обезбедила стручност 
и непристрасност чланова тог тела у односу на 
извршну власт, Закон је прописао да 
председника и шест чланова на предлог Владе 
Републике Хрватске именује Хрватски сабор. 
Са друге стране, а ради заштите интереса 
струке и спортских организација, прописано је 
да три члана Националног већа за спорт 
именује Хрватски сабор на предлог Хрватског 
олимпијског одбора, затим једног члана Сабор 
именује на предлог Хрватског параолимпијског 
одбора, још једног члана Сабор именује на 
предлог Хрватског спортског савеза глувих, а 
последњег, дванаестог члана, именује на 
предлог Кинезиолошког факултета 
Свеучилишта у Загребу. 

Новост Закона је што се по први пут у 
Републици Хрватској, предвиђа оснивање 
Хрватског школског спортског савеза, као 
кровног тела које ће бринути о деци у спорту. 
Предвиђена је и посебна здравствена заштита 
за децу која се баве спортом у школи, као и 
њихово систематско праћење и усмеравање у 
систему спорта. Осим тога, давањем законског 
првенства у коришћењу простора школа 
школским спортским друштвима у односу на 
спољне кориснике, деци се осигурава простор 
за бављење спортом, а прописана је и потребна 
стручна спрема за особе које раде са децом у 
школским спортским клубовима. Прописивање 
таквих решења у оквиру одредби Закона о 
шпорту јасно и недвосмислено сведочи о 
државној бризи за децу и њихову будућност. 

Посебна новина Закона о шпорту 
Републике Хрватске је прописивање обавезе 
оснивања Хрватске агенције за борбу против 
допинга у спорту, као специјализоване 

установе задужене за праћење и спровођење 
међународних уговора о борби против допинга 
у спорту у тој држави.  У Глави IX Закона о 
шпорту која се односи на здравствену заштиту 
у области спорта, чланом 73. предвиђено је 
оснивање Хрватске агенције за борбу против 
допинга у спорту. Прописано је да Влада 
Републике Хрватске уредбом оснива Агенцију 
и утврђује њену организацију и начин рада у 
складу са Конвенцијом против допинга Савета 
Европе (Закон о шпорту ту Конвенцију у свом 
тексту означава као: ,,Конвенција о 
антидопингу у шпорту''), а да је за свој стручни 
рад Агенција одговорна ресорном 
министарству. Ставом трећим истог члана 
Закона предвиђено је да делокруг Агенције 
чине следећи стручни послови: 

- систематско праћење и координирање 
акција владиних и невладиних 
организација у борби против допинга 
у спорту, 

- предлагање и спровођење мера у 
борби против допинга у спорту, 

- примена конвенција, кодекса WADA-е 
(Антидопинг правилник Светске 
антидопинг агенције) и правила 
међународних спортских савеза и 
Међународног олимпијског комитета. 

Оснивање Хрватске агенције за борбу 
против допинга у шпорту (ХАДА), иако је као 
обавезно прописано Законом, у пракси је ишло 
прилично споро (Шупут, 2007.). Министарство 
знаности, образовања и шпорта Републике 
Хрватске је још у 2006. години припремило 
Приједлог уредбе о оснивању ХАДА-е. Међутим, 
из организационих и финансијских разлога 
чекало се више од пола године да  Влада 
Републике Хрватске донесе ту Уредбу. На 
седници Владе Републике Хрватске одржаној 7. 
фебруара 2007. године, на основу члана 73. 
става 2. Закона о шпорту, донета је Уредба о 
оснивању Хрватске агенције за борбу против 
допинга у шпорту. Доношењем Уредбе 
испуњен је и последњи формални предуслов за 
отпочињање рада ХАДА-е. Убрзо по доношењу 
Уредбе о оснивању ХАДА-е, Влада Републике 
Хрватске је на предлог Министра знаности, 
образовања и шпорта именовала привременог 
директора ХАДА-е чији је посао био да донесе 
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привремени Статут ХАДА-е, да обави послове 
у вези са уписом ХАДА-е у судски регистар и 
да организује почетак рада ХАДА-е. По 
окончању тог посла Хрватском агенцијом за 
борбу против допинга у шпорту почео је да 
управља Управни одбор који је надлежан и за 
доношење Статута ХАДА-е. С обзиром на обим 
и озбиљност стручних, административних и 
техничких послова које је било неопходно 
обавити приликом започињања рада ХАДА-е, 
она је постала потпуно функционална и 
оперативна тек од последњег тромесечја 2007. 
године.   

Што се забране употребе допинга у 
спорту тиче, чланом 72. Закона о шпорту 
прописано је да: ,,спортисти не смеју узимати 
недопуштена средства (допинг) нити смеју 
примењивати поступке који су недопуштени 
према правилима Светске антидопинг 
агенције’’. Забрана употребе допинга није 
новост у хрватском правном систему, пошто је 
још члан 56. Закона о шпорту Републике 
Хрватске из децембра 1990. године предвиђао 
да је учесницима спортских такмичења 
забрањено давати стимулативна средства за 
која је неким другим прописом одређено да су 
недозвољена, а и да је самим спортистима 
забрањено да таква средства узимају тј. 
користе. Забрана употребе допинга у спорту 
новим Законом о шпорту из 2006. године је 
проширена на тај начин што је предвиђено да: 
,,тренер, овлашћени лекар, и друге особе у 
спорту (особе оспособљене за рад у сппорту, 
особе које учествују у организовању и вођењу 
спортског такмичења - спортски судија, 
спортски делегат и спортски повереник - и 
менаџери у спорту) не смеју спортисти давати 
недопуштена средства или од спортисте 
тражити или подстицати га да узима 
недопуштена средства или примењује поступке 
који су недопуштени правилима Светске 
антидопинг агенције’’. 

У Глави XIV Закон садржи казнене 
одредбе које прописују санкције за правна и 
физичка лица која прекрше разноврсна правила 
предвиђена Законом о шпорту. Сам Закон, 
својим одредбама квалификује недозвољена 
понашања физичких и правних лица као 
прекршаје, а евентуалну кривичну одговорност 

за деликте из области допинга у спорту нигде 
не предвиђа. За правна лица чланом 86. Закона 
прописана је новчана казна од 30.000,00 до 
100.000,00 куна, ако та лица траже или допусте 
да спортиста узима недопуштена средства или 
примењује поступке који су недопуштени 
према правилима Светске антидопинг агенције. 
За физичка лица чланом 87. Закона прописана 
је новчана казна од 10.000,00 до 15.000,00 куна 
за следећа два случаја:  

- ако спортиста узме недопуштена 
средства или не допусти обављање 
допинг котроле, 

- ако тренер, овлашћени лекар, и друге 
особе у спорту, спортисти дају или од 
спортисте траже да узима 
недопуштена средства или га 
подстрекавају на узимање 
недопуштених средстава. 

Чланом 89. Закона прописане су две 
заштитне мере које се могу изрећи учиниоцима 
претходно наведених прекршаја. Једна 
заштитна мера односи се на физичка лица и 
огледа се у забрани обављања спортске 
делатности у трајању од једног месеца до једне 
године, а друга заштитна мера изриче се 
правним лицима, такође као забрана обављања 
спортске делатности, али у трајању од три 
месеца до једне године. Није јасно по ком 
критеријуму и из којих разлога је хрватски 
законодавац одлучио да постави већи посебан 
минимум за изрицање истоветне заштитне мере 
правним лицима у односу на физичка лица. Ако 
се пошло од становишта да за отклањање стања 
или услова који су погодовали извршењу 
прекршаја правног лица из области допинга, 
треба више времена него у случају када је 
извршилац прекршаја физичко лице, логично је 
било да се и посебан максимум ове прекршајне 
санкције, у случају прекршаја које учини 
правно лице, одреди у дужем трајану него што 
је то код физичких лица. 

Закон о шпорту Хрватске предвиђа и 
устројавање информационог система у спорту 
ради успостављања електронске базе података 
која ће служити бољем праћењу спортског 
система у читавој држави. 

Такође, Законом је прописано и 
предвиђено успостављање плана изградње и 
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одржавања мреже спортских грађевина 
(спортских објеката). Реч је о стратешком 
документу којим ће се одредити планска 
изградња и обнова спортских објеката. Уз то, 
прописана је и забрана уклањања или мењања 
намене површина предвиђених за јавне 
спортске објекте и јавне спортске грађевине. 
Промена намене спортских објеката и 
површина планираних за њихову изградњу, 
према новом хрватском Закону могућа је 
искључиво уз сагласност Министарства 
знаности, образовања и шпорта, а уз 
претпоставку да су претходно испуњени 
Законом прописани услови.  

Као веома битан део, Закон поседује 
одредбе о томе које се делатности сматрају 
спортским делатностима и уз то прописује 
услове за обављање тих делатности. Прецизно 
и јасно одређени су стручни послови у спорту, 
а прописани су и услови које треба испунити за 
њихово обављање. 

Одредбама Закона се на примерен начин 
решавају положај, права и обавезе 
категорисаних спортиста, а предвиђа се и 
стипендирање студената на универзитетским 

установама за врхунске спортисте и посебни 
услови у школовању спортиста. 

Посебно важна новина је што Закон о 
шпорту из 2006. године у систем такмичења 
уводи и спортска деоничарска друштва као 
привредна друштва која, по узору на земље 
Европске уније, уважавају посебности спорта. 
На тај начин се омогућава отварање спортских 
друштава и клубова према тржишту капитала, а 
истовремено се започиње са увођењем 
рационалнијег и транспарентнијег начина 
пословања, што је био захтев међународних 
спортских организација и тела. Законом је 
уведена обавеза преобликовања 
професионалних спортских клубова у форму 
спортских деоничарских друштава и то као 
неминовност за спортске клубове у фудбалу, 
кошарци и рукомету, уколико они испуњавају и 
остале Законом прописане услове. Осим тога, 
добровољно се могу преобликовати и сви 
остали спортски клубови, независно од тога да 
ли се ради о професионалним или аматерским 
спортским клубовима и без обзира у ком се 
спорту такмиче, ако се њихово чланство, 
руководство и власници определе за ту опцију. 

Слика 2. – Субјекти спортског система Републике Хрватске 

 

 
 
 

Субјекти 
спортског 

система у РХ 

Физичка лица 

Правна лица 

Школска спортска 
друштва 

 - спортисти, тренери, особе оспособљене  
   за рад у спорту (на пр. инструктори),  
   спортске судије, спортски делегати,  
   спортски повереници, менаџери у спорту 

 1. Спортска удружења 
 2. Трговачка друштва 
 3. Установе 
 
Спортски клубови - правна лица 
регистрована за учешће у спортским 
такмичењима која по правном облику могу 
бити: 
a) спортска удружења за такмичење; 
b) спортска деоничарска друштва  
    (посебан облик трговачког друштва)  

 

 
Приликом писања текста Закона, уважена 

је и идеја да поједине одредбе Закона морају 
имати социјалну функцију, поготово када је реч 
о аматерском спорту и аматерским спортским 

клубовима. Тако је ради пружања помоћи у 
раду и опстанку аматерских спортских клубова, 
Закон предвидео и одредбе о одлагању наплате 
потраживања Републике Хрватске и правних 
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лица у којима Република Хрватска има 
већински власнички удео или већинско право 
гласа. Таквим одредбама осигуравају се услови 
за развој аматерских спортских клубова и 
њихово лакше пословање у складу са обичајима 
и стандардима кровних међународних 
спортских организација. 

ЗАКЉУЧАК 

Општа оцена решења предвиђених 
Законом о шпорту Републике Хрватске је 
веома добра. Закон уређује целокупну материју 
спорта, као и област борбе против допинга, и то 
на детаљан и систематичан начин, а у складу са 
правилима и правним стандардима 
међународних конвенција из области спорта.  

Ступањем на снагу новог Закона о 
шпорту Хрватска је започела са спровођењем 
јасне и одлучне стратегије развоја спорта, а 
многим одредбама Закона осигурана је трајна 
брига о улагању у спортски подмладак те 
државе. Хрватску јавност и спортске раднике 
посебно охрабрује чињеница да је основ за 
смањивање утицаја политике на развој спорта 
створен чланом Закона који предвиђа оснивање 
Националног већа за спорт као стручног тела 
које именује Хрватски сабор, као непоредно 
представничко тело свих грађана. 

Доношењем и применом новог Закона о 
шпорту, Република Хрватска задржала је, у 
складу са својом дугогодишњом правном 
традицијом, интервенционистички модел 
законског уређивања материје спорта, што 
значи да ће и у будућности, најзначајнији део 
спортског система Републике Хрватске и 
основни елементи који чине тај систем, бити у 
погледу структуре и надлежности уређени 
правним нормама које прописује држава. 
Међутим, паралелно са таквим опредељењем 
законодавца, а после дугог низа година у 
којима је невладин спортски сектор Хрватске 
припадао тзв. неконсолидованом типу, нове 
законске одредбе довеле су до стварања 
консолидованог модела невладиног спортског 
сектора у Хрватској. То значи да је према 
правилима Закона о шпорту из 2006. године,  
невладин спортски сектор постављен тако да се 
на врху пирамиде налази једна организација, 

која у себи обухвата како олимпијски комитет, 
тако и све националне спортске савезе. Тиме је 
напуштен као мање ефикасан и скуп за 
финансирање, тзв. неконсолидовани невладин 
спортски сектор, у коме се на врху 
организационе пирамиде није налазила само 
једна организација (нпр. Национални 
олимпијски комитет), већ је постојала разлика и 
конкуренција између националног олимпијског 
комитета и других националних савеза, 
односно још једног националног општег 
спортског савеза у држави. 

Не мање битна концепцијска промена у 
односу на претходно описану је та што 
надлежности хрватске државе у области спорта 
и спортског система, према одредбама новог 
Закона, нису више централизоване, као што је 
то било у последњих двадесетак година, већ је 
спроведена значајна децентрализација државне 
власти у области спорта и управљања 
спортским системом. 

Тако осмишљен, Закон о шпорту 
представља добар пример успешно спроведене 
регулаторне реформе у области спорта, и добру 
законодавну праксу коју би могла да следи 
Република Србија. Сагледавање конкретних 
решења хрватског Закона о шпорту, доприноси 
лакшем заузимању става о квалитету постојећег 
Предлога закона о спорту који је 8.11.2007. 
године упућен на расправу и усвајање Народној 
скупштини Републике Србије од стране Владе 
Републике Србије.  

Сам обим, несистематичност излагања 
материје и непрегледност текста Предлога 
закона о спорту Републике Србије, са своја 
193. члана на 77 страница текста, забрињава и 
збуњује, како правнике, тако и све друге будуће 
кориснике Закона већ приликом првог читања. 
Претерана регулација спорта није добра, баш 
као ни претерано повећавање законске 
материје, на рачун материје која би требало да 
буде уређена подзаконским актима и 
правилима спортских организација која се 
лакше и брже мењају у односу на законодавну 
процедуру потребну за мењање појединих 
решења у закону. Чини се да је права мера 
одређивања обима законске материје правног 
регулисања спорта баш оно за шта се 
определио хрватски законодавац када је донео 
Закон од 102. члана, што је знатно више од 
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Закона о спорту Републике Словеније који 
садржи само 73. члана и коме се може замерити 
да није довољно свеобухватно уредио поједина 
питања спорта.  

Када је реч о поређењу важећег хрватског 
Закона о шпорту са Предлогом закона о спорту 
Републике Србије, као једно од суштинских и 
концепцијских питања намеће се и разлика у 
одређивању надлежности државе у области 
спорта и спортског система, као и разлика у 
опредељивању за модел тј. тип невладиног 
спортског сектора. Није јасно због чега се 
српски законодавац, за разлику од хрватског 
законодавца, определио за задржавање решења 
по коме надлежности државе у области спорта 
и спортског система остају централизоване. 
Такође, није јасно зашто се српски законодавац 
определио и за решење по коме би и после 
евентуалног доношења новог Закона о спорту, 
невладин спортски сектор Србије остао 
неконсолидован.  

И поред много речи хвале за хрватски 
Закон о шпорту и поред представљања 
предности које његова решења поседују у 
односу на актуелни Предлог закона о спорту 
Републике Србије, треба указати и на одређене 
недостатке овог Закона. Тих недостатака је 
мало и сасвим је логично, да баш као ни било 
који други закон на свету, ни хрватски Закон о 
шпорту није био имун на грешке и превиде.  

Када је реч о хрватском Закону о шпорту, 
једина озбиљна замерка може се упутити 
чињеници да нигде нису прописана кривична 
дела из области допинга у спорту и да у 
хрватски правни систем није уведена кривична 
одговорност за извршиоце најтежих деликата 
из области допинга у спорту. Криминализација 
појединих недозвољених понашања спортиста 
у вези са употребом допинг средстава, а много 
чешће криминализација недопуштеног 
понашања тренера и других појединаца који 
могу да изврше неки од деликата из области 
допинга у спорту, све је присутнија у правним 
системима европских држава. Такав 
нормативни потез мораће у блиској будућности 
да се учини и у Хрватској, а доношење новог 
Закона о спорту 2006. године била је идеална 
прилика за то. Та прилика је, као што се из 
текста Закона види, пропуштена, али с обзиром 
на све већи број држава које уводе кривичну 

одговорност изршилаца деликата из области 
допинга и с обзиром на све теже облике 
штетних последица које допинг у спорту 
проузрокује, неће се дуго чекати на такав потез 
законодавца.  

Иако спроведена анализа и приказ 
одредби  хрватског Закона о шпорту 
доприноси лакшем и правилнијем заузимању 
става о квалитету и вредности постојећег 
Предлога закона о спорту у Републици Србији, 
и иако би из хрватског Закона као доброг 
примера успешне законодавне реформе у 
области правног уређивања материје спорта 
било могуће преузети поједина решења којима 
би се српски Предлог закона о спорту 
побољшао,  неопходно је нагласити да би 
аутоматско преузимање било ког страног 
модела и просто преписивање садржине 
појединих иностраних прописа, без вођења 
рачуна о специфичностима Републике Србије и 
стања у њеном спортском систему, могло да 
доведе искључиво до стварања једног идеалног 
теоријског модела, који неће имати великог 
изгледа за успех у пракси. Зато приликом 
дефинисања стратешких полазних основа 
развоја модерног правног оквира који ће 
уређивати материју спорта у Републици 
Србији, треба узети у обзир, а самим тим треба 
и у потпуности уважити, карактеристике 
сопствене државе, њеног спорта и њене правне 
традиције, уз начелан став да је реформа 
правних аката из области спорта не само део 
реформе спортског система, већ и део реформе 
целокупног правног система Републике Србије. 
При том се мора имати у виду и да је реформа 
правних аката у области спорта, а поготово 
припрема и доношење новог Закона о спорту, 
не само просто мењање садржине прописа и 
спровођење промена у организовању и 
функционисању спортског система и начина 
остваривања права и обавеза свих правних и 
физичких лица укључених у спорт и спортске 
активности, већ и истовремено мењање свести 
и односа државе и грађана према спортском 
систему и спортским организацијама које треба 
да делују у интересу развоја спорта Републике 
Србије. Такође, треба имати у виду да је 
реформа правног оквира који уређује спорт 
трајан процес, као што је трајан и процес 
развоја спортског система, државе и друштва у 
коме тај систем функционише. О томе најбоље 
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говори чињеница да се реформа правних аката 
који уређују спорт не одвија само у земљама у 
транзицији, нити се окончава њиховим 
интегрисањем у међународна тела и Европску 

унију. Напротив, у већини развијених 
европских држава, реформа правног оквира 
који уређује спорт и даље је битан елемент 
укупног развоја. 
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