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PREDMET:   OBAVIJEST – ocjena opće zdravstvene sposobnosti sportaša  
 

 Poštovani,  

 Hrvatski streljački savez osoba s invaliditetom ovime želi istaknuti sustavno 

djelovanje u suradnji s Hrvatskim paraolimpijskim odborom na osiguranju uvjeta za pripreme, 

treninge i natjecanja sportaša s invaliditetom sukladno odredbama Zakona o sportu (NN 

71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16).  

IzmeĎu ostalog navedeni Zakon odredbom Članka 71. stavka 1. propisuje „U sportskom 

natjecanju može sudjelovati osoba za koju je u razdoblju od šest mjeseci prije sportskog 

natjecanja utvrđena opća zdravstvena sposobnost…“, dok stavak 2. istog Članka utvrĎuje 

obvezu: „Opću i posebnu zdravstvenu sposobnost utvrđuje liječnik, odnosno specijalisti 

sportske medicine, specijalist medicine rada i sporta ili liječnici drugih specijalnosti koji 

imaju završeni poslijediplomski studij iz medicine rada i sporta.“.  

Istovremeno, u slučaju da se utvrdi kršenje primjene gore navedenih obveza Zakon u Članku 

86. utvrĎuje sankciju „Novčanom kaznom od 30.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za 

prekršaj pravna osoba ako: … 3. traži ili dopusti da u sportskom natjecanju sudjeluje osoba 

kojoj nije utvrđena opća ili posebna zdravstvena sposobnost, …“. Iz citirane prekršajne 

odredbe Zakona razvidno je da se sankcije mogu odnositi na sportski klub čiji je dotični 

sportaš/ica član/ica i sudjeluje u natjecanjima, nadležni nacionalni sportski savez i Hrvatski 

paraolimpijski odbor.  

Uzevši sve gore navedeno u obzir Hrvatski streljački savez osoba s invaliditetom poziva sve 

svoje Članice da u svome radu i djelovanju primjenjuju citirane odredbe Zakona o sportu u 

cijelosti. Sukladno tome uz Obrazac za registraciju natjecatelja za sezonu 2021 potrebno je 

dostaviti i Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti sportaša (potpisano i ovjereno), u protivnome 

registracija strijelca te nastup na državnim natjecanjima neće biti moguć. 

S poštovanjem, 
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