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Clanak

22.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita ili
prije pocetka polaganja ispita izjavi da odustaje od
ispita, smatrat ce se da ispit nije polagao.
Ako kandidat odustane od vec zapocetog ispita
ili ne preda rad iz pismenog dijela ispita, smatrat
ce se da ispit nije položio.
Clanak

23.

Zapoceti ispit može se odložiti ako je kandidat zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga
bio sprijecen nastaviti ispit.
O odlaganju i nastavku polaganja ispita odlucuje Komisija.
Clanak

24.

Odloženi ispit kandidat može nastaviti najkasnije u roku od tri mjeseca, a racunajuci od dana
donošenja odluke o odlaganju polaganja ispita.
U nastavku ispita kandidat ne polaže onaj dio
ispita koji je polagao do odlaganja ispita.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita u
roku iz stavka 1. ovog clanka, smatrat ce se da
ispit
nije
položio.
U opravdanim
slucajevima
Komisija
ovaj rok može produžiti
još do tri
mjeseca.
VII. ISPRAVA O POLOŽENOM
Clanak

ISPITU

25.

Kandidatu
koji je položio ispit,
izdaje svjedodžbu o položenom ispitu.
Svjedodžbu potpisuje ministar.
VIII~ TROŠKOVI

POLAGANJA

Clanak

Ministarstvo

ISPITA

26.

Ttroškove u svezi polaganja ispita snosi kandidat, ukoliko tijelo, ustanova ili poduzece iz clanka
2. ovog Zakona ne odluci da snosi te troškove.
IX. ZAKLJUCNE
Clanak

26. ožujka 1998.

ŽUPANIJE
prema Uredbi o strucnom ispitu radnika organa
uprave
(" Službeni
list SR BiH",
br. 22/80),
odnosno prema Uredbi o strucnom ispitu djelatnika tijela uprave (" Narodni list HR H-B", br.
14/95), ako su ispunile uvjete iz clanka 2. ovog
Zakona,
prilikom
polaganja
ispita
nisu dužne
polagati ustavni sustav i upravno pravo.
Clanak

29.

Sa ispitom u smislu ovog Zakona izjednacuje
se ispit za suca za prekršaje položen po propisima
koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu
ovog Zakona.
Clanak
Ovaj Zakon stupa na
dana objave u "Narodnim
ske županije" .

30.
snagu osmog dana od
novinama Hercegbosan-

Bosna i Hercegovina
Federacija BiH
Hercegbosanska županija
Skupština
Broj: 01-4-9/98
Tomislavgrad, 11. ožujka 1998. g.
Predsjednik
Mijo Tokic

* * *
Na temelju clanka
županije donosim

35. Ustava

ODLUKU
o proglašenju Zakona

.

Proglašavam Zakon o športu, koji je donijela
Skupština Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 11. ožujka 1998. godine u Tomislavgradu.
Bosna i Hercegovina
Federacija BiH
Hercegbosanska županija
Župan
Broj: 02-81/98
Kupres, 25. ožujka 1998. g.
Župan
Mirko Bakovic

* * *

27.

ZAKON
O ŠPORTU
I. OPCE ODREDBE
Clanak

28.

Osobe koje su nakon diplomiranja
fakultetu položile strucni ispit radnika

Hercegbosanske

o športu

ODREDBE

Ovlašcuje se ministar da donese bliže propIse
o radu Komisije, o obliku i sadržaju svjedodžbe o
položenom
ispitu i o nacinu vodenja evidencije
osoba koje su položile ispit.
Clanak

NOVINE

na pravnom
tijela uprave

1.

Zakon o športu ureduje djelatnost športa koji
obuhvaca tjelesnu i zdravstvenu kulturu, športska
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natjecanja, športsku edukaciju,
rabu športskih objekata.

upravljanje

i upo-

Clanak 2.
Šport su organizirane tjelesne aktivnosti i igre
djece, mladeži i drugih gradana u cilju unapredivanja zdravlja i rekreacije; zatim tjelesne aktivigre organizirane
radi postizanja športskih
nosti
dostignuca koja se ostvaruju prema utvrdenim natjecateljskim pravilima (športska natjecanja); poslovi
osoba koje obucavaju i pripremaju druge osobe za
sudjelovanje
u športskim natjecanjima
ili priredbama (treneri, instruktori, ucitelji, voditelji rekreasl.); te poslovi osoba koje sudjeluju
u
cije
organiziranju
i vodenju
športskih
natjecanja
i
športskih
priredbi
(suci,
organizatori,
voditelji
športskog programa, mjeritelji vremena i sl.).
U slucajevima kada odredbama ovoga Zakona
nije moguce utvrditi
da li je neka djelatnost
športska
djelatnost,
odluku
donosi
Ministarstvo
društvenih djelatnosti
Hercegbosanske
županije (u
daljnjem tekstu: Ministarstvo),
uz pribavljeno mišljenje športskog saveza i Zajednice športskih saveza
Županije.

i

i

Clanak 3.
Zakonom
o športu
ureduje
se tjelesna
i
zdravstvena kultura u sustavu predškolskog, osnovobrazovanja
nog, srednjeg, višeg i visokog odgoja
na temelju nastavnih planova i programa.
Ovim Zakonom
ureduju
se izvannastavne
izvanškolske ucenicke i studentske aktivnosti, igre
vještine.

i

Clanak 4.
Športskim djelatnostima
definiraju se: sudjelovanje u športskim natjecanjima, športska rekreacija,
športska edukacija i upravljanje
športskim objektima.
Športske djelatnosti, sukladno ovome Zakonu i
propisima za njegovo provodenje, obavljaju domace
i strane pravne i fizicke osobe.
Športaš je osoba koja sudjeluje u športskim
natjecanjima
ili športskim
priredbama
kao clan
športskog kluba, ustanove ili trgovackog društva,
koja obavlja natjecateljsku
športsku djelatnost ili
kao
osoba
koja
samostalnim
radom
obavlja
športsku natjecateljsku djelatnost.

Clanak S.
Športska natjecanja su: opcinska, županijska i
natjecanja na drugim razinama uz suglasnost Zajednice športskih saveza Županije,
koja su organizirana uz predvidene
uvjete u pogledu strucnog
kadra, opreme, objekata, lijecnickog nadzora kao i
pravilima športa i normama medunarodnih
športskih udruženja.
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Clanak 6.
Športsku
edukaciju
obavlja
strucni
kadar
(treneri,
instruktori,
kinezi terapeuti,
inspektori
i
drugi) s najmanjom višom strucnom spremom ili
statusom vrhunskog športaša.
Ministarstvo
propisuje
uvjete
koje
trebaju
ispunjavati osobe iz stavka 1. ovog clanka, kao i
potrebitu zdravstvenu sposobnost.

Clanak 7.
Športski objekti su uredeni otvoreni i zatvoreni
objekti i prirodne površine, s ispunjenim uvjetima,
normativima i standardima
i reguliranim statusom
prava na vlasništvo ili uporabu.
Ministarstvo, u suglasnosti s drugim ministarstvima ovlaštenim za odgovarajuca podrucja, propisuje tehnicke, sanitarne
i druge uvjete kojima
moraju udovoljavati športski objekti.

Clanak 8.
Izgradnja, održavanje i obnova športskih obj~kata vrši se u okviru prostornog plana.
Ministarstvo, uz pribavljeno mišljenje odgovarajucih ministarstava, izdaje suglasnost za korištenje
športskih objekata.
Promjena namjene športskih objekata ili njegovo uklanjanje, koji ima dokument da je namijenjen športu i rekreaciji, može izvršiti vlasnik uz
suglasnost ovlaštenog ministarstva športa i obvezu
izgradnje zamjenskog športskog objekta.
Jedinice lokalne samouprave
u cijem su vlasništvu športski
objekti
samostalno
odlucuju
o
upravljanju, korištenju
i održavanju
tih športskih
objekata.
Naknada
komunalnih
usluga za korištenje
i
izgradnju infrastrukture
športskih objekata placa se
kao naknada za domacinstva.

II. USTANOVE I ŠPORTSKA DJELATNOST
Clanak 9.
Pravne i fizicke osobe mogu osnovati ustanove
cija je zadaca pracenje razvoja, istraživanje, mjerenje, usmjeravanje sposobnosti potrebitih za bavljenje športom djece, mladeži i ostalih gradana.
Aktom o osnivanju ustanove ureduje se naziv,
djelokrug rada i druga pitanja koja su od znacaja
za rad ustanove.
Suglasnost za rad ustanove daje Ministarstvo
kada se uvjeri da ustanova ima kadar, opremu i
prostor za svoju djelatnost i kada su ispunjeni
drugi uvjeti uredeni ovim Zakonom i Zakonom o
ustanovama.

Clanak 10.
Športsku djelatnost
mogu
fizicke osobe registrirane
za
djelatnosti.

obavljati pravne i
obavljanje
športske
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Športsku djelatnost mogu zapoceti obavljati
klubovi, trgovacka društva i fizicke osobe nakon
što Ministarstvo da suglasnost i kada utvrdi da su
ispunjeni propisani uvjeti u pogledu športskih
objekata, opreme i drugih propisanih uvjeta.
Ministarstvo daje suglasnost kada pribavi mišljenje ostalih ministarstava' o ispunjavanju tehnickih, sanitarnih i drugih uvjeta za rad (dokaz o
vlasništvu objekta, dokaz o upravljanju ili ugovor o
zakupu).

športskom djelatnošcu dužne su o upisu, promjeni
upisa ili brisanju iz registra izvijestiti nadležno
Ministarstvo.
Brisanje iz registra športske djelatnosti koje se
obavljaju samostalnim radom obavit ce se u slucaju smrti osobe upisane u registar ili na njeno
traženje.
Zakon o udruživanju gradana primjenjuje se
pri utemeljenju, ustroju, pravnom položaju, registraciji i prestanku rada klubova, ako to nije
regulirano ovim Zakonom.

Clanak 11.
Clanak 14.
Športska natjecanja su na amaterskoj osnovi, a
mogu biti i na profesionalnoj osnovi kada se
ispune uvjeti propisani ovim Zakonom.
Amaterska je osnova kada športaši i športski
djelatnici sudjeluju u organiziranim aktivnostima
tjelesne i zdravstvene kulture, kao i športskim
natjecanjima glede zadovoljenja osobnih potreba.
Osobe koje sudjeluju u športskoj djelatnosti na
profesionalnoj osnovi dobivaju odgovarajucu naknadu za sudjelovanje što se regulira opcim aktima.
Profesionalno sudjelovanje može biti na višim
razinama i iznimno na razini Županije, a u poc
jedinom športu može biti samo jedno natjecanje u
kojem postoji mogucnost profesionalnog sudjelovanja.
Profesionalno sudjelovanje regulirano je profc:{sionalnim ugovorima sa športskim klubom, ustanovom ili trgovackim društvom registriranim za športsku djelatnost.
Clanak 12.
Osobe koje su pravomocno osudene za kaznena djela nasilja i nedolicnog ponašanja na športskim natjecanjima i priredbama sukladno važecim
zakonskim propisima i osobe koje se ne pridržavaju odredbi Europske konvencije o nasilju i nedolicnom ponašanju gledatelja na športskim priredbama, posebice na nogometnim utakmicama, usvojene 19. kolovoza 1985. godine u Strasbourgu i Europske konvencije protiv dopinga u športu s Dodatkom, usvojenim 16. studenoga 1989. godine u
Strasbourgu, nisu dostojne za bavljenje športom te
im se zabranjuje
sudjelovanje u športskim
natjecanjima.
Clanak 13.
Osnovni oblik organiziranog bavljenja športom
je klub.
Klub (udrugu) mogu osnovati fizicke i pravne
osobe.
Ministarstvo u cijoj je nadležnosti šport, vodi
registar športskih klubova, udruga i športskih
djelatnika.
Odgovarajuce institucije koje, prema Zakonu,
vode registre pravnih i fizickih osoba koje se bave

Radi obavljanja športskih djelatnosti sudjelovanja u športskim natjecanjima, športske rekreacije,
športske obuke i upravljanja športskim objektima,
domace i strane pravne i fizicke osobe i jedinice
lokalne uprave i samouprave mogu osnovati
ustanove i trgovacka društva.
Trgovacka društva koja obavljaju športsku djelatnost sudjelovanja u športskim natjecanjima dobit
ostvarenu obavljanjem ove djelatnosti ne mogu
dijeliti, vec je smiju upotrijebiti iskljucivo za
obavljanje i razvoj športske djelatnosti društva.
Jedna pravna ili fizicka osoba može u trgovackom društvu, osnovanom radi obavljanja djelatnosti sudjelovanja u športskim natjecanjima, sudjelovati sa najviše 25% vrijednosti dionica odnosno
udjela.
Ustanove i trgovacka društva koje obavljaju
športsku edukaciju mogu izdavati i odgovarajuce
potvrde o stupnju obucenosti propisane od strane
Ministarstva (ministra).
Clanak 15.
Fizicke osobe mogu samostalnim radom obavljati športske djelatnosti samo u individualnim športovima na višim razinama i u medunarodnim
natjecanjima.
Fizicke osobe mogu izdavati potvrde o postignutom stupnju obucenosti o športskoj djelatnosti
sukladno važecim zakonskim propisima.
Clanak 16.
U registar športskih djelatnosti koje se obavljaju samostalnim radom mogu se upisati osobe
koje prilože dokaz da ispunjavaju slijedece uvjete:
1.
2.
3.
4.
5.

uvjerenje (dokaz) o državljanstvu,
potvrdu o· potpunoj poslovnoj sposobnosti,
potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti,
javnu ispravu o strucnoj osposobljenosti,
potvrdu da nije u radnom odnosu osim u
slucaju kada osoba obavlja samostalnim
radom djelatnost športske rekreacije uz
ugostiteljsku i turisticku djelatnost,
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6. potvrdu
da nije osudena
na bezuvjetnu
kaznu zatvora dulje od šest mjeseci od
dana pravomocnosti presude.
Ministarstvo
ce
brisati
IZ registra
osobu
upisanu u registar športskih
djelatnosti
koje se
obavljaju samostalnim radom ako se iz stavka 1.
ovoga clanka ne ispunjava bilo koji od navedenih
uvjeta tijekom obavljanja športske djelatnosti.
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povelje
Medunarodnog
Olimpijskog
komiteta
I
interesima
i potrebama
udruga
koje se bave
športskom djelatnošcu.
Zajednica športskih saveza Županije ima status
pravne osobe, samostalna je u svom djelovanju.
Opcim
aktom
Zajednice
športskih
saveza
Županije
utvrduju
se prava,
ustroj,
obveze
i
odgovornost i druga pitanja clanica, a na opci akt
potrebita je suglasnost Ministarstva.

III. UDRUŽIVANJE U ŠPORTSKOJ
DJELATNOSTI

Clanak 17.
Na razini opcine, Županije ili sukladno dogovorima na višim razinama, u cilju promicanja
i
zajednickih interesa u obavljanju športskih djelatnosti, mogu se osnivati športski savezi, Zajednica
športskih saveza i klubova, te Olimpijski odbor.

Clanak 21.
Osnivanje, ustroj, pravni položaj, registracija i
prestanak rada zajednice iz clanka 17. i 20. ovog
Zakona
podliježe
odredbama
ovoga
Zakona
i
Zakona o udruživanju gradana, ako neka od ovih
pitanja nisu ovim Zakonom drugacije odredena.

Clanak 22.
Zadaca

Clanak 18.
Športski savez je udruga od najmanje dva kluba koji obavljaju istu športsku djelatnost. Ucenicki
športski klubovi mogu osnovati športski savez.
Opcim aktom športskog saveza na kojeg suglasnost daje Ministarstvo,
reguliraju se medusobna
prava, obveze i odgovornosti
klubova koji se
udružuju u športski savez.
Športski klub, kada u ŽUpamjI nema osnovan
drugi klub iste športske djelatnosti, preuzIma mgerencije športskog saveza do osnutka novog kluba.

Zajednice

športskih

saveza Županije

je

da:
•

•

•
•

planira,
potjece,
orgamzIra
skrbi cjelokupnu športsku djelatnost, a posebice što je
od posebnog znacenja za Županiju,
organizirano
radi s talentima
i vrhunskim
športašima
poradi
sudjelovanja
u natjecanjima na razini Županije i drugim razinama
natjecanja,
promice strucni rad u športu i radi na
osposobljavanju strucnih djelatnika,
obavlja i druge zadace utvrdene ovim Zakonom
i
aktima
i propisima
Zajednice
športskih saveza Županije.

Clanak 19.
Clanak 23.
Na razmI Županije najVISe športsko tijelo je
Zajednica športskih saveza.
Zajednica
športskih
saveza su SVI športski
savezi Županije.
Opcim aktom reguliraju se medusobna prava,
obveze i odgovornosti
športskih
saveza koji se
udružuju u Zajednicu športskih saveza, a na opci
akt suglasnost daje Ministarstvo.
U opcinske,
županijske
športske
saveze
Zajednicu športskih saveza udružuju se ustanove i
trgovacka društva koja obavljaju športsku djelatnost
i fizicke osobe koje samostalnim radom obavljaju
športsku djelatnost.

Clanak 20.
Zajednica
športskih
saveza i športski savez
Županije cine najviše tijelo na razini Županije.
Zajednica
športskih
saveza Županije
djeluje
sukladno nacelima olimpijskog pokreta, Olimpijske

Pri Zajednici športskih saveza Županije postoji
športska arbitraža ciji je pravorijek konacan.
Zajednica
športskih
saveza Županije
donosi
Pravilnik u kojemu ce se urediti ovlast, sastav,
ustroj i pravila o postupku športske arbitraže.
IV. UCENICKI I STUDENTSKI KLUBOVI I
ŠPORTSKA DJELATNOST INVALIDNIH OSOBA,
STATUS ŠPORTAŠA

Clanak 24.
Tjelesna i zdravstvena kultura obvezatno se ostvaruje u predškolskim
ustanovama,
osnovnim i
srednjim školama, višim i visokoškolskim ustanovama i fakultetima (za redovite ucenike i studente).
Nastavnim planovima i programima,
u ustanovama navedenim u stavku 1. ovog clanka, koji
se donose
po važecim
zakonskim
propisima,

NARODNE

Str. 64 - Broj 3

HERCEGBOSANSKE
regulira se provodenje
stvene kulture.

programa

tjelesne

i zdrav-

Clanak 25.
Na osnovi zainteresiranosti
djece i mladeži u
osnovnim i srednjim školama mogu školski odbori
osnovati ucenicke športske klubove radi provodenja
izvannastavnih športskih aktivnosti ucenika.
Ucenicki športski klubovi nemaju status pravne
osobe, djeluju u sastavu škola po odredbama ovog
Zakona i zakonima osnovnog i srednjeg školstva.
Ucenicki športski klubovi mogu se udruživati
sukladno
clanku
18. ovog Zakona,
asustave
natjecanja donosi Ministarstvo.
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Clanak 29.

Kada se radi o profesionalnom
sudjelovanju
športaši primaju placu, sklapaju ugovor s klubomudrugom u kome se reguliraju medusobna prava i
obveze.
Športaši koji profesionalno
sudjeluju u športu
gube pravo na amatersko sudjelovanje u športu.

Clanak 30.

Športaši
koji u športu
postižu
izvanredne
rezultate mogu imati status vrhunskog športaša.
Status vrhunskog športaša regulira se posebnim
Pravilnikom kojega donosi Ministarstvo.

Clanak 26.
Clanak 31.
Studenti
mogu
osnovati
studentske
klubove
sukladno odredbama
ovog Zakona
i Zakona o
udruživanju gradana.
Studentski klubovi mogu se udruživati sukladno
odredbama ovog Zakona
Zakona o udruživanju
gradana.
Više i visoke škole i fakulteti na orgamma
upravljanja odreduju uvjete za uporabu prostora za
aktivnosti športskih klubova.

Clanak 27.

Invalidne osobe glede tjelesnih aktivnosti, igara,
unapredivanja
zdravlja
i rekreacije
mogu
osnovati
klub-udrugu
i udružiti
se u športske
saveze i Zajednicu športskih saveza Županije.
Klub-udruga
iz stavka 1. ovog clanka regulira
sustav, uvjete i organizaciju športskih natjecanja, te
skrbi o svojim clanovima i njihovom sudjelovanju
na natjecanjima (paraolimpijskim igrama i dr.).

Clanak 28.

Športaši
organiziranim
natjecanjima,
fesi"onalno ).

su osobe koje sudjeluju u strucno
športskim
aktivnostima,
treninzima,
priredbama
i sl. (amaterski ili pro-

Športašu za amatersko
sudjelovanje
u natjecanjima,
organiziranju
natjecanja
i pripremanju
športaša
klubovi
mogu
dodjeljivati
nagrade
za
postignute
rezultate,
davati
novcane
potpore,
snositi troškove
(smještaja,
prehrane,
izgubljene
zarade po osnovi natjecanja,
prijevoza, opreme,
korištenja
objekata,
strucnog usavršavanja,
zdravstvene zaštite i sL), što je obveza kluba da
regulira svojim opcim aktom.

Organiziranje
športskih
natjecanja,
sustav i
uvjete donose športski savezi i Zajednica športskih
saveza Županije.
Zajednica
športskih saveza Županije
utvrduje
pravila
za
druge
razine
natjecanja
sukladno
uvjetima koje propisuju asocijacije tih razina.

Clanak 32.
Športska udruženja iz clanka 17., 25., 26. i 27.
ovog Zakona
mogu uspostaviti
posebne
sustave
natjecanja
uz donošenje
pravila
i propozicija
natjecanja.
Suglasnost na natjecanja
IZ stavka 1. ovog
clanka daje Ministarstvo.

Clanak 33.
Na raZInI opcine i Županije na natjecanjima
mogu sudjelovati strani državljani što se regulira u
opcim aktima športskih udruženja iz clanka 17.,
25., 26. i 27. ovog Zakona.

Clanak 34.
Športske priredbe organiziraju se po posebnim
pravilima športskih udruženja, a imaju za cilj populariziranje športa i potporu obilježavanja dogadaja.

Clanak 35.
Organizatori natjecanja dužni su se pridržavati
Zakona o javnim skupovima uz osiguranje pružanja hitne pomoci.
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VI. NAGRADE, SUÐENJE

I NADZOR

ŽUPANIlE
•
•

Clanak 36.
•
Na osnovi postignutih
rezultata
u športskim
natjecanjima pojedincima
i udruženjima
dodjeljuju
se nagrade i priznanja.
Športska udruženja iz clanka 12. ovog Zakona
dužna su donijeti Pravilnike o dodjeli nagrada i
pnznanJa.

•

•

Clanak 37.
•
Poradi provodenja športskih natjecanja osnivaju
se sudacke organizacije.
Rad, osnivanje, ustroj i pravni položaj, prava,
dužnosti i odgovornost
ureduju se opcim aktom
sudacke organizacije.
Na
opci
akt
sudacke
organizacije
daje
suglasnost Ministarstvo.
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•
•

poticanjem
promicanjem športa,
provodenjem
dijela
programa
tjelesne
zdravstvene kulture djece i mladeži,
djelovanjem športskih saveza Županije i Zajednice športskih klubova i saveza Županije,
odnosno zajednice športskih udruga u opcini,
treningom,
orgamzlranjem
i provodenjem
sustava domacih i medunarodnih
natjecanja,
te opcom i posebnom
zdravstvenom
zaštitom športaša,
športsko-rekreacijskim
aktivnostima
gradana
i svekolikog pucanstva,
tjelesnom kulturom i športskim aktivnostima
invalida i drugih osoba oštecena zdravlja,
održavanjem
i izgradnjom
objekata
od
znacenja za Županiju i opcinu,
strucnim radom u športu, te obrazovnom
informacijskom djelatnošcu u športu.

Clanak 42.

Clanak 38.
Ministarstvo
propisuje
Pravilnikom
evidenciju
koju trebaju voditi športska udruženja.
Nacin informiranja i izdavacka djelatnost reguliraju se Pravilnikom kojeg donosi Ministarstvo.

Clanak 39.
Ministarstvo vrši inspekcijski i upravni nadzor
nad zakonitošcu
rada nad pravnim
i fizickim
osobama koje obavljaju športske djelatnosti.
VII. FINANCIRANJE

ŠPORTSKIH

DJELATNOSTI

Clanak 40.
Financiranje
športskih djelatnosti
uglavnom je
iz prihoda pravnih i fizickih osoba koje obavljaju
športsku djelatnost,
clanarina,
igara na srecu i
proracuna
opcine,
Županije,
Federacije
BiH i
države BiH, te drugih izvora (sponzorstvo, donacije
i dr.) sukladno važecim zakonskim propisima.

Športska djelatnost ucenickih klubova osnovnih
i srednjih škola u pravilu financira
utemeljitelj
škole.
Športska djelatnost studentskih
klubova financira
se,
u
pravilu,
iz proracuna
županija,
Federacije BiH i države BiH.

Clanak 43.
Ministarstvo financija propisat ce VISIOUiznosa
neoporezivog
dijela dohotka ili dobiti namjenski
datog za šport i športske djelatnosti.
Fizickim i pravnim osobama, poreznim obveznicima poreza na dohodak ili dobit, umanjuje se
porezna
osnovica za izdatak
do 10.000 DEM
usmjeren u športsku djelatnost.
Na prijedlog Ministarstva društvenih djelatnostisektor športa, Ministarstvo financija može odobriti
sponzoriranje
i vecih iznosa i to u slucajevima
medunarodnih natjecanja, nastupa reprezentacije.
VIlI. KAZNENE ODREDBE

Clanak 41.
Clanak 44.
Na raZlOI opcine, Županije,
Federacije
BiH,
utvrduju se javne potrebe športskih djelatnosti i
osiguravaju sredstva iz proracuna
za realiziranje
programa javnih potreba.
Javne potrebe u športu, za koje se sredstva
osiguravaju
dijelom
iz proracuna
Županije,
a
najvecim
dijelom
iz proracuna
opcine,
jesu
aktivnosti, poslovi i djelatnosti za koje je odredeno
da su od posebnog znacenja, u svezi s:

Novcanom kaznom od 500 DEM
DEM kaznit ce se pravna ili fizicka
prekršaj:

do 5.000
osoba za

1. ako zapocne obavljati športsku djelatnost bez
suglasnosti ovlaštenog ministarstva športa,
2. ako izda potvrdu osim u slucajevima propisanim ovim Zakonom,
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3. ako ne orgamzIra športsko natjecanje i priredbu sukladno propisima o javnim skupovima gradana,
4. ako ne osigura pružanje hitne medicinske
pomoci za vrijeme trajanja športskog natjecanja i priredbe, kao i ako ne izvrši
provjeru da li je osobi koja sudjeluje u
športskom natjecanju i priredbi utvrdena
zdravstvena sposobnost,
5. ako športašima i sudionicima športskih natjecanja i priredbi daje nedopuštena stimulativna sredstva,
Novcanom kaznom od 100 DEM do 1.000
DEM za prekršaj iz stavka 1. ovog clanka kaznit
ce se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Clanak 45.
Novcanom kaznom od 500 DEM do 5.000
DEM kaznit ce se za prekršaj klub ako svojim
clanovima dodjeljuje sredstva, opremu i objekte na
korištenje suprotno odredbama opceg akta kluba,
dozvoli nastup športaša kada to pravila ne
dopuštaju, ne osigura održavanje reda za vrijeme
trajanja natjecanja ili priredbe, nema odgovarajuceg
strucnog kadra i ne ispuni propisane uvjete u
objektima za športsku djelatnost.
Za prekršaj iz stavka 1. ovog clanka kaznit ce
se i odgovorna osoba u klubu novcanom kaznom
od 100 DEM do 1.000 DEM.
Clanak 46.
Novcanom kaznom od 500 DEM do 5.000
DEM kaznit ce se ustanova, udruženje i trgovacko
društvo ako:
1. ostvarenu dobit obavljanjem športske djelatnosti iskljucivo ne upotrijebi za obavljanje i
razvoj športske djelatnosti.
Za prekršaj stavka 1. ovog clanka kaznit ce se
i odgovorna osoba u pravnoj osobi novcanom
kaznom od 100 DEM do 1.000 DEM.
IX. PRUELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Clanak 47.
Ministar je dužan donijeti propise utvrdene
ovim Zakonom u roku od šest mJesecI od dana
stupanja na snagu ovog Zakona.
Clanak 48.
Klubovi, ustanove i športska udruženja dužni
su uskladiti svoje opce akte s odredbama ovog

Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja
na snagu ovog Zakona.
Clanak 49.
Danom pocetka primjenjivanja ovog
prestaje važiti uredba o primjeni Zakona o
kulturi na podrucju HZ H-B za vrijeme
neposredne ratne opasnosti (" Narodni list
B" , broj: 3/93.).

Zakona
fizickoj
rata ili
HZ H-

Clanak 50.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od
dana objavljivanja u službenom glasilu Hercegbosanske županije.
Bosna i Hercegovina
Federacija BiH
Hercegbosanska županija
Skupština
Broj: 01-4-10/98
Tomislavgrad, 11. ožujka 1998. g.
Predsjednik
Mijo Tokic

* * *
VLADA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Na temelju clanka 19. stavak 1. i clanka 20.
stavak 3. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije
(" Narodne novine Hercegbosanske županije", br.
2/96), Vlada Hercegbosanske županije na sjednici
održanoj 07. ožujka 1998. godine donijela je
RJEŠENJE
o imenovanju direktora Agencije za privatizaciju
Hercegbosanske županije

I
VINKO BANOVIC iz Tomislavgrada imenuje
se direktorom Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije.

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, cime se stavlja izvan snage Rješenje br. 0127/97 od 01. ožujka 1997. godine (" Narodne
novine Hercegbosanske županije", br. 3/97), a objavit ce se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije" .

