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PRAVNO M I Š L J E N J E
U PREDMETU OSNIVANJA HRVATSKE ZAJEDNICE ŠPORTSKIH SAVEZA INVALIDA
Podnositelj: Vijeće Hrvatskog olimpijskog odbora

Vijeće športske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora - II. stalno vijeće, u sastavu Mladen
Žuvela, dipl. pravnik kao predsjednik te Stanko Hautz, dipl pravnik i Zlatan Turčić, dipl. pravnik kao
članovi Vijeća, u predmetu osnivanja Hrvatske zajednice športskih invalida, temeljem odredbe članka 22.
Pravilnika o postupku pred Vijećem športske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora ("Narodne
novine", broj 72/99) na sjednici održanoj 7. srpnja 2000. daje slijedeće
P R A V N O

M I Š L J E N J E

Dr. se. Zdravko Hebel, dopredsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora (dalje: HOO), koordinator
Radne grupe za pitanja ustrojstva Hrvatskog športskog saveza invalida pri HOO, uputio je Vijeću
športske arbitraže HOO (dalje: VŠA) materijale Radne grupe na daljnje postupanje, bez dovoljno
definiranog zahtjeva. S obzirom na propisanu nadležnost VŠA i sadržaj materijala, VŠA je ocijenilo da je
riječ o zahtjevu za davanje pravnog mišljenja o pravnim pitanjima vezanim uz šport i športske djelatnosti
te o drugim pitanjima vezanim uz primjenu Zakona o športu i drugih akata donesenih temeljem njega.
U zahtjevu se navodi da su još tijekom 1998. godine, pojedine skupine športaša s
invaliditetom, nezadovoljne odnosom Hrvatskog športskog saveza invalida (dalje: HŠSI), zahtijevale
izdvojeno članstvo u HOO-u.
Na sjednici održanoj 22. prosinca 1998., HOO je zaključio da rješenje nastalih problema, u
skladu s odredbom članka 29. stavka 3. Zakona o športu ("Narodne novine", br. 111/97 i 13/98) treba
tražiti unutar organizacijskog ustroja HŠSI, uspostavom zdravih odnosa i pravednijih postupka, u
prvom redu u sustavu upravljanja HŠSI i raspodjeli financijskih sredstava, a posebno je ukazano
na potrebu osiguranja jednakopravnog položaja svih skupina invalidnosti unutar HŠSI.
Međutim, iz Izvješća o radu Radne grupe za pitanja ustrojstva HŠSI od 27. ožujka 2000.,
razvidno je da, prvenstveno, Hrvatski športski savez gluhih, Hrvatski športski savez slijepih i Savez
sportskih udruga paraplegičara Hrvatske, nisu s HŠSI uspjeli riješiti sporna pitanja, i to zbog
nedostatne suradnje i protivljenja rješavanju tih pitanja od strane HŠSI.
Stoga je Radna grupa za pitanja ustrojstva HŠSI predložila Vijeću HOO-a da od Vijeća športske
arbitraže zatraži pravno mišljenje o mogućnosti osnivanja Hrvatske zajednice športskih saveza invalida,
kao subjekta koji bi bio punopravni član HOO-a. U svrhu osnivanja te Zajednice već je od strane Stručne
službeHOO-a sačinjen Nacrt Statuta Hrvatske zajednice športskih saveza invalida, u kojem se kao
članice navode Hrvatski športski savez gluhih, Hrvatski športski savez slijepih, Savez športskih
društava paraplegičara Hrvatske, Hrvatski športski savez amputiraca i Hrvatski športski savez
cerebralne i dječje paralize.
Pri davanju pravnog mišljenja VŠA polazi od ustavnog određenja prema kojem se građanima
jamči pravo na slobodno udruživanje radi zaštite njihovih probitaka, uvjerenja ili zauzimanja za
općekorisne ciljeve (članak 43. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske, članak 11. stavak 1. Europske
konvencije o ljudskim pravima).
I prema Zakonu o udrugama nema posebnih ograničenja u osnivanju udruga, a dvije ili više
udruga mogu se udruživati u savez ili zajednicu udruga (članak 8. i dr.).
Nema dakle, zapreke da se osnuje (i) Hrvatska zajednica športskih invalida, ali nema, za
sada, pravnih mogućnosti za neposredno ili posredno udruživanje te zajednice i njezinih članica u HOO.
Naime, prema članku 29. stavka 3. Zakona o športu, športski klubovi invalida i druge udruge
koje se osnivaju radi tjelesne aktivnosti i igara koje se izvode radi unapređivanja zdravlja i rekreacije
invalida, udružuju se u Hrvatski športski savez invalida, koji uspostavlja sustav, uvjete i organizaciju
športskih natjecanja, te skrbi i sudjeluje u organiziranju paraolimpijskih igara i drugih važnih

međunarodnih športskih natjecanja i priredbi u kojima sudjeluju invalidi, a Hrvatski športski savez
invalida udružen je u Hrvatski olimpijski odbor.
Iz navedenih odredaba slijedi da invalide u HOO predstavlja i njihove interese zastupa
HŠSI-a, te da su Hrvatski športski savez slijepih, Savez športskih društava paraplegičara Hrvatske,
Hrvatski športski savez amputiraca i Hrvatski športski savez cerebralne i dječje paralize kao članovi HŠSIa, posredno udruženi u HOO.
Dakle, poseban Zakon izričito određuje (Zakon o športu) tko u HOO predstavlja športske
klubove invalida i druge udruge koje se osnivaju radi tjelesnih aktivnosti i igara koje se izvode radi
unapređivanja zdravlja i rekreacije inalida. Odredbe Pravila HOO slijede odredbe Zakona (članak 14. i
si.).
Dakako Hrvatski športski savez invalida, kao član reprezentant invalida športaša i njihovih
udruga u HOO-u, dužan je skrbiti ravnomjerno o interesima svih svojih članova, osobito o onim
njihovim probicima koji izviru iz navedene odredbe Zakona o športu (članak 29. stavak 3.). Naime, kada
član HOO u svom djelovanju ne ostvaruje ciljeve i djelatnosti zbog kojih je osnovan, Vijeće HOO-a će ga
upozoriti na nedostatke u radu i predložiti sazivanje izvanredne sjednice skupštine i utvrđenje
odgovornosti. Ako član i nakon upućenih upozorenja nastavi djelovati suprotno odredbama svojih i
ovih pravila, brisat će ga iz članstva HOO-a (članak 19. Pravila HOO-a) što se odnosi i na sadašnji HŠSIa. To bi naravno u konačnici moralo dovesti i do konstituiranja novog HŠSI-a kako bi se zadovoljile
odredbe Zakona o športu i interesi invalida športaša i njihovih udruga.
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