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Na temelju članka 8. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, br. 87/2009, 35/2013, 
41/2014 i 143/2014), a u svezi sa članakom 2., 3. i 24. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu 
ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, br. 93/2016 i 104/16) 
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj godine donijela

UREDBU

o izmjenama i dopuni Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele 
dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu

Članak 1.

U Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na 
sreću za 2016. godinu (Narodne novine, br. 38/2016), članku 3. točki 1. riječi ,,u razdjelu 080 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Glavi 08005 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
sporta, za aktivnost A557047 - Programi javnih potreba u sportu na državnoj razini“ 
zamjenjuju se riječima ,,u razdjelu 036 Središnji državni ured za šport. Glavi 03605 Središnji 
državni ured za šport, za aktivnost A916002 - Programi javnih potreba u sportu na državnoj 
razini“.

Članak 2.

U članku 4. iza riječi „Ministarstvo pravosuđa,“ dodaju se riječi “Središnji državni ured za 
šport,“.

Članak 3.

U cijelom tekstu Uredbe riječi „Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta“ zamjenjuju se 
riječima „Ministarstvo znanosti i obrazovanja“, riječi „Ministarstvo socijalne politike i 
mladih“ zamjenjuju se riječima „Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 
politiku", riječi „Ministarstvo zdravlja" zamjenjuju se riječima „Ministarstvo zdravstva", 
riječi „Ministarstvo branitelja" zamjenjuju se riječima „Ministarstvo hrvatskih branitelja" i 
riječi „Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske" zamjenjuju se riječima „Središnji 
državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske".

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim novinama.
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OBRAZLOŽENJE

Hrvatski sabor je na sjednici 14. listopada 2016. donio Zakon o ustrojstvu i djelokrugu 
ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave. Budući da isti propisuje izmjene 
ustrojstva i djelokruga postojećih ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave nužno 
je izraditi izmjene i dopune Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele 
dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu.

Članak 1.
Zakonom o o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave 
(Narodne novine, br. 93/2016) propisano je da Središnji državni ured za šport obavlja upravne 
i stručne poslove koji se odnose na razvoj športa, bavljenje športom i tjelesnom kulturom, 
imapredenje rekreativnog, zdravstvenog, školskog, sveučilišnog, amaterskog, profesionalnog, 
natjecateljskog i promotivnog značaja športa i športaša, predlaganje i provođenje propisa o 
organizaciji i djelovanju športa, športskih klubova, udruga i saveza, financiranje športskih 
programa i programa razvoja športa, stručne poslove u pitanjima unapređenja športskih 
djelatnosti, kategorizaciji športova i športaša, predlaganje i provođenje propisa o 
zdravstvenim, obrazovnim, radnim, mirovinskim i drugim oblicima potpore i priznanja 
vrhunskim športašima, predlaganje nacionalnog programa razvoja športa i ukupan upravni i 
inspekcijski nadzor športskih djelatnosti; sudjeluje u pripremi programa i projekata te 
provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međvmarodne pomoći.
Time je nadležnost za upravne i stručne poslove iz područja sporta, kao i financiranje 
športskih programa i programa razvoja športa prenesena sa Ministarstva znanosti, obrazovanja 
i sporta na Središnji državni ured za šport. Upravo stoga će stupanjem na snagu ovih Izmjena i 
dopuna Uredbe, kao tijelo nadležno za razvoj sporta, dijelom prihoda od igara na sreću koji 
se izdvaja za organizacije koje promiču razvoj sporta upravljati Središnji državni ured za šport 
(umjesto dosadašnjeg Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta).

Članak 2.
Središnji državni ured za šport će stupanjem na snagu ovih Izmjena i dopuna Uredbe preuzei 
upravljanje dijelom prihoda od igara na sreću koji se izdavaja za organizacije koje promiču 
razvoj sporta te se slijedom toga obvezuje i na dostavljanje izvještaja o utrošku tih sredstava 
Ministarstvu financija.

Članak 3.
Zakonom o o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave 
izmijeneni su nazivi pojedinih ministarstva i središnjih državnih ureda. Slijedom toga se u 
cijelom tekstu uredbe stari nazivi ministarstava i središnjih državnih ureda mijenjaju novim 
nazivima.

Raspodjela i visina udjela pojedinih programskih aktivnosti u ukupnom dijelu prihoda 
od igara na sreću se, u odnosu na vežeću Uredbu o kriterijima za utvrđivanje korisnika i 
načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu (Narodne novine, br. 
38/2016), ne mijenja te izdvjanja za organizacije i dalje iznose:
1. 32,95% onima koje promiču razvoj sporta,
2. 4,52% onima koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti,
3. 17,81% onima koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću,
4. 19,31% onima koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom,
5. 4,01 % onima koje se bave tehničkom kulturom,
6. 12,41 % onima koje se bave kulturom.
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7. 2,11% onima koje se bave izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih,
8. 6,88% onima koje pridonose razvoju civilnoga društva.

Člankom 4. određeno je da ista stupa na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim 
novinama. Naime, budući da se istom nadležnost nad financiranjem športskih programa i 
programa razvoja športa sa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta prenosi na Središnji 
državni ured za šport isti do stupanja na snagu ove Uredbe neće moći raspolagati sredstvima 
koja su im prenesena u nadležnost. Slijedom navedenog nužno je hitno stupanje na snagu ove 
Uredbe.


