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fOZagreb, 2. veljače 2017.

VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Ivane Ninčević-Lesandrić, 
zastupnice u Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga 
sabora.

Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka 
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje 
dostavljeno.
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KLUB MOSTA NEZAVISNIH LISTA 
zastupnica Ivana Ninčević-Lesandrić Klasifikdciiska oznaka: ^____
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u Zagrebu, 01.02.2017.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje upućeno predsjedniku Vlade RH, gospodinu Andreju 

Plenkoviću

Temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora upućujem predsjedniku Vlade 

Republike Hrvatske, gospodinu Andreju Plenkoviću, sljedeće zastupničko pitanje:

ZASTUPNIČKO PITANJE

Kada će Središnji državni ured za šport početi provoditi Zakon o sportu s naglaskom na rad 

sportskih inspekcija na terenu?

Obrazloženje

Izmjene i dopune Zakona o sportu donesene su u Hrvatskom saboru. Odmah po njihovom 

stupanju na snagu sportske inspekcije su trebale krenuti na teren i utvrđivati zakonitost rada 

sportskih udruga. U prošlom sazivu Hrvatskog sabora postavili smo zastupničko pitanje zašto 

se Zakon o sportu ne provodi i inzistirali na njegovom provođenju. Međutim, to se do danas 

nije dogodilo. Bivši ministar Šustar nekim je vještim i nekim manje vještim manevrima 

odgađao provedbu Zakona o sportu i izlazak inspekcija na teren pogodujući interesnim 

skupinama u sportu. Naš stav o tome pitanju i danas je nepromijenjen i jasan. Zato smo 

sazvali posljednju konferenciju za medije kako bismo na to podsjetili javnost i političke 

aktere, ali i kako bismo pružili podršku osnivanju Vladinog Središnjeg ureda za šport. U 

zadnje smo vrijeme svjedočili izjavama istaknutih članova HDZ-a i premijera Plenkovića koje



idu u smjeru da će se sportske inspekcije poslati na teren i da se Zakon o sportu mora 

provoditi. S obzirom na sve izneseno molimo Vas da nas izvijestite jeste li počeli provoditi 

Zakon o sportu i jesu li sportske inspekcije na terenu? Također Vas molimo za informaciju 

kada će se započeti s izradom Nacionalne strategije za sport koji je sukladno zakonu trebao 

biti izrađen još 2006. godine kao temelj za donošenje cjelovitih izmjena Zakona o sportu i 

koji su daljnji planovi Vašeg ministarstva kada je sport u pitanju? Isto pitanje postavili smo 

23.11.2016. ministru Barišiću te smo 10.01.2017. dobili odgovor od njega daje Uprava za 

sport izdvojena iz dotadašnjeg Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te je formirano 

novo tijelo državne uprave Središnji državni med za šport. Obzirom da zastupnici mogu 

postaviti pitanje samo članovima Vlade, postavili smo pitanje ministru Barišiću. Slijedom 

navedenog, dobili smo odgovor da to Ministarstvo nije više nadležno za ovo zastupničko 

pitanje budući je isto u djelokrugu Središnjeg državnog meda za šport te se iz tog razloga 

obraćamo Vama.

ZASTUPNICA

lesandrićvan;
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Predmet:  Zastupničko pitanje Ivane Ninčević - Lesandrić, u vezi s radom sportskih 

inspekcija na terenu, te izradom Nacionalne strategije za sport  

- odgovor Vlade 

 

 

Zastupnica u Hrvatskome saboru, Ivana Ninčević - Lesandrić, postavila je, 

sukladno sa člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13 i 

113/16), zastupničko pitanje u vezi s radom sportskih inspekcija na terenu, te izradom 

Nacionalne strategije za sport. 

   

  Na navedeno zastupničko pitanje, Vlada Republike Hrvatske daje sljedeći 

odgovor: 

 

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne 

uprave (Narodne novine, broj 93/16) kojim je osnovan Središnji državni ured za šport, stupio 

je na snagu dana 16. listopada 2016. godine, te je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i 

sporta,  preuzeo upravne i stručne poslove koji se odnose na područje športa. Zakon o sportu 

(Narodne novine br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) krovni je 

zakon kojim se uređuje sustav športa, stručni poslovi u športu, športska natjecanja, 

financiranje športa, kao i nadzor i druga pitanja od značaja za šport. Zakon o sportu posljednji 

puta je noveliran 2015. godine, a izmjene su stupile na snagu 9. kolovoza 2015. godine.  

 

Zakon o sportskoj inspekciji (Narodne novine, broj 86/12) u člancima 2. i 3. 

definira kako sportska inspekcija provodi inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o sportu 

i propisa donesenih na temelju njega te poduzima mjere i radnje za koje je ovlaštena. 

Inspekcijski nadzor u prvom stupnju obavljaju sportski inspektori i viši sportski inspektori u 

uredima državne uprave u županijama, odnosno Gradskom uredu Grada Zagreba, a u drugom 

stupnju državni sportski inspektori, viši državni sportski inspektori i glavni sportski inspektor 

Središnjeg državnog ureda za šport koji iznimno od navedene odredbe mogu poslove 

inspekcijskog nadzora obavljati i u prvom stupnju. 

 

 

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 
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Tijekom 2016. godine u uredima državne uprave u županijama i Gradskom 

uredu Grada Zagreba poslove inspekcijskog nadzora obavljalo je 18 sportskih inspektora dok 

u Službi sportske inspekcije Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (od 16. listopada 

2016. godine Središnji državni ured za šport) poslove inspekcijskog nadzora obavljala su dva 

viša državna sportska inspektora i glavna sportska inspektorica. Od samog početka djelovanja 

u sedam županija, odnosno u sedam ureda državne uprave u županijama, sportska inspekcija 

nije stavljena u funkciju te je u okviru svojih mogućnosti Služba sportske inspekcije 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pokrivala i područja Karlovačke, Krapinsko-

zagorske, Koprivničko-križevačke, Dubrovačko-neretvanske, Ličko-senjske, Međimurske i 

Sisačko-moslavačke županije. 

 

Sportski inspektori u 2016. godini obavili su ukupno 738 inspekcijskih nadzora 

pravnih i fizičkih osoba u sustavu športa. U obavljenim nadzorima utvrđeno je 196 

nepravilnosti temeljem kojih su donesena 123 rješenja. Sukladno kaznenim odredbama 

Zakona o sportu i Zakona o sportskoj inspekciji sportski inspektori izdali su i 33 optužna 

prijedloga za počinjene prekršaje. O uočenim povredama propisa tijekom obavljanja 

inspekcijskih nadzora, nad čijom primjenom nadzor obavlja druga inspekcija odnosno drugo 

tijelo državne uprave, sportski inspektori su u 15 slučajeva obavijestili Ministarstvo 

unutarnjih poslova, Ministarstvo financija odnosno Poreznu upravu, Državni ured za reviziju i 

nadležno Općinsko državno odvjetništvo. 

 

Tijekom 2016. godine Služba sportske inspekcije tadašnjeg Ministarstva 

znanosti, obrazovanja i sporta zaprimila je ukupno sedam žalbi na prvostupanjska rješenja 

sportskih inspektora u uredima državne uprave u županijama odnosno Gradskom uredu Grada 

Zagreba od kojih je šest odbijeno, dok je jedna žalba sukladno odredbama članka 110. stavka 

1. Zakona o općem upravnom postupku vraćena prvostupanjskom tijelu na ponovno 

postupanje. Nadzirane pravne i fizičke osobe su pokrenule upravni spor kod pet predmetnih 

rješenja. U dosadašnjim poslovima državnih inspektora, odnosno na temelju njihovih 

drugostupanjskih rješenja pokrenuto je 12 upravnih sporova od kojih je drugostupanjsko 

rješenje poništeno samo u jednom slučaju, te je podneseno osam optužnih prijedloga od kojih 

su samo u jednom slučaju optuženi oslobođeni krivnje.  

 

U dijelu aktualnih spornih odredbi članka 46. stavka 7. i članka 47. stavka 8. 

Zakona o sportu potpuno je jasno kako je predlagatelj želio definirati posebne odredbe u 

odnosu na Zakon o udrugama po pitanju specifičnosti sastava skupština županijskih i 

nacionalnih sportskih saveza. Kolika je važnost jasne i nedvosmislene primjene spornih 

odredbi proizlazi i iz norme kako savezi koji se ne usklade sa spornim odredbama imaju 

zabranu korištenja javnih sredstava.  

 

Državni sportski inspektori, odnosno inspektori Službe sportske inspekcije 

Ministarstva obavili su inspekcijski nadzor nad radom Županijskog nogometnog saveza 

Brodsko-posavske županije temeljem kojeg su izdali rješenje kojim se subjektu nadzora 

naređuje da sastav skupštine uskladi s člankom 46. stavkom 7. te je protiv Županijskog 

nogometnog saveza Brodsko-posavske županije kao pravne osobe i odgovornih osoba 

podnesen optužni prijedlog. Protiv predmetnog rješenja Županijski nogometni savez Brodsko-

posavske županije pokrenuo je upravni spor koji je još uvijek u tijeku kao i prekršajni 

postupak. Nadalje, tijekom 2016. godine sportski inspektori u uredima državne uprave u 

županijama odnosno Gradskom uredu Grada Zagreba sukladno uputi Službe sportske 

inspekcije tadašnjeg Ministarstva, započeli su nadzore u županijskim nogometnim savezima, 

ali zbog izostanka potrebnog tumačenja spornih odredbi nadzori se skoro u potpunosti 
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obustavljaju. Ipak potrebno je istaknuti da je u dva slučaja inspekcijskim nadzorom u prvom 

stupnju (inspektori u uredima državne uprave u županijama) utvrđeno kako sastav skupštine 

županijskog nogometnog saveza nije potrebno uskladiti s odredbama članka 46. Zakona o 

sportu.  

 

U svrhu otklanjanja dvojbi vezanih uz primjenu spornih odredbi članka 46. 

stavka 7. odnosno članka 47. stavka 8. Zakona o sportu, Središnji državni ured za šport dana 

6. ožujka 2017. godine dao je svoje mišljenje. U navedenom mišljenju izneseno je kako je u 

športu nogometu ispunjen uvjet iz članka 46. stavka 7. i članka 47. stavka 8. da barem 

polovina klubova koji sudjeluju u najvišem stupnju nacionalnog sportskog natjecanja imaju 

profesionalni status. Nadalje, u mišljenju je naznačeno kako je potrebno izvršiti usklađenje 

sastava skupština na način kako je navedenim odredbama Zakona propisano. 

 

Obveza donošenja Nacionalnog programa sporta propisana je Zakonom o 

sportu (Narodne novine, br. 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) kojeg donosi 

Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i predstavlja temeljni strateški i 

programski dokument kojim se uređuje razvoj i unaprjeđenje sustava športa u Republici 

Hrvatskoj. Nacionalni program sporta potrebno je donijeti za razdoblje od osam godina, a 

istim će se utvrditi ciljevi i zadaće razvoja športa, aktivnosti potrebne za provedbu tih ciljeva i 

zadaća te odrediti nositelji razvoja i mjere kontrole njegove provedbe kako je definirano 

člankom 2. stavkom 1. Zakona o sportu.  

 

Izrada nacrta Nacionalnog programa sporta kao strateškoga dokumenta kojim 

se utvrđuje dugoročna politika razvoja športa u Republici Hrvatskoj jedan je od prioriteta 

Središnjeg državnog ureda za šport. Državna tajnica Središnjeg državnog ureda za šport, 

Janica Kostelić je 15. veljače 2017. godine imenovala stručno radno tijelo za izradu nacrta 

prijedloga Nacionalnog programa sporta s pripadajućim akcijskim planom. Kako bi se došlo 

do nacrta jasnog, provedivog i mjerivog dokumenta namjerava se unaprijediti suradnja svih 

dionika sustava športa u Republici Hrvatskoj poštujući transparentnost i multidisciplinarnost 

planskog procesa i primjenjujući suradnju i uključivanje svih dionika športa i javnosti, a sve 

utemeljeno na relevantnim podacima.  

 

Eventualno potrebna dodatna objašnjenja u vezi s pitanjem zastupnice, dat će 

Janica Kostelić, državna tajnica Središnjeg državnog ureda za šport.  

 

 

 

 

                 PREDSJEDNIK 

  

   

                            mr. sc. Andrej Plenković 


