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PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet:

Zastupničko pitanje Domagoja Hajdukovića, u vezi s poticanjem djece na
bavljenje sportom - odgovor Vlade

Zastupnik u Hrvatskome saboru, Domagoj Hajduković, postavio je, sukladno s
člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i
29/18), zastupničko pitanje u vezi s poticanjem djece na bavljenje sportom.
Na navedeno zastupničko pitanje Vlada Republike Hrvatske, daje sljedeći
odgovor:
Središnji državni ured za šport sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske
za mandat 2016.-2020., među ostalim ciljevima, usmjeren je i na snažan razvoj športa kroz
ulaganje u veći broj malih športskih objekata te poticanje športa u službi zdravlja, kao i
poticanje djece i mladih na svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću.
Sukladno odredbama Zakona o sportu (Narodne novine, br. 71/06, 150/08,
124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), a na temelju sredstava osiguranih u državnom
proračunu Republike Hrvatske, Središnji državni ured za šport sufinancira programe javnih
potreba u športu na državnoj razini te potiče i skrbi o razvoju športa od najmlađe dobi preko
rekreativnoga do vrhunskoga i profesionalnoga športa.
Za programe javnih potreba u športu na državnoj razini koje Hrvatski
olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor, Hrvatski sportski savez gluhih, Hrvatski
akademski sportski savez i Hrvatski školski sportski savez, u Državnom proračunu Republike
Hrvatske za 2018. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 180.386.315,00 kuna
što je u odnosu na 2017. godinu povećanje u iznosu od 24.270.304,00 kuna, odnosno 15,5%.
Povećanjem iznosa proračunskih sredstava namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u
športu na državnoj razini koje provode „krovna športska udruženja“, nastavlja se pozitivan
trend povećavanja proračunskih sredstava namijenjenih športu u cilju stvaranja što boljih
uvjeta za razvoj vrhunskog i rekreativnog športa, ali i promoviranja važnosti športa kao
tjelesne aktivnosti korisne za zdravlje.
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Najveći dio proračunskih sredstava, usmjeren na poticanje djece za bavljenje
športom, realizira se putem programa javnih potreba u športu, a koje u suradnji sa školskim
športskim društvima provodi Hrvatski školski sportski savez za čije djelovanje su u 2018.
godini odobrena proračunska sredstva u ukupnom iznosu od 16.500.000,00 kuna, što
predstavlja povećanje od 33% u odnosu na 2017. godinu. Najznačajnije aktivnosti koje
provodi Hrvatski školski sportski savez, a neposredno su vezane uz poticanje djece na
bavljenje športom, realiziraju se putem programa Univerzalne sportske škole i Vježbaonice
koje potiču učenike na zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje.
Za prethodno navedene aktivnosti, koje se putem školskih športskih društava
provode u više od 350 škola te uključuju preko 20.000 učenika, odobrena su proračunska
sredstva u iznosu od 5.251.400,00 kuna. Osim navedenog, Hrvatski školski sportski savez
provodi i niz drugih programa usmjerenih na poticanje športa kao tjelesne aktivnosti korisne
za zdravlje, kao što su edukacijski programi te programi koji se provode sa svrhom
uključivanja učenika koji ne sudjeluju na športskim natjecanjima u rad školskih športskih
društava. Važno je istaknuti kako Hrvatski školski sportski savez kontinuirano radi i na
uključivanju učenika s invaliditetom u sustav školskog športa kao i na promociji školskog
športa kao zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti. U programe Hrvatskoga školskog
sportskog saveza uključeno je više od 120.000 učenika i učenica osnovnih i srednjih škola
Republike Hrvatske.
Nadalje, ističemo kako je programima javnih potreba u športu državne razine,
između ostalog, predviđeno i niz aktivnosti/programa koje su neposredno vezane uz poticanje
djece na bavljenje športom pa tako primjerice, Hrvatski olimpijski odbor proračunskim
sredstvima financira aktivnosti/programe športsko-rekreacijskog natjecanja „Sport za sve“,
programe potpore športašima mlađih dobnih kategorija i perspektivnim športašima te
programe iz područja športa djece i mladeži. Za navedene aktivnosti/programe odobrena su
proračunska sredstava u ukupnom iznosu od 4.782.163,00 kuna.
Također, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih, koji
skrbe za šport osoba s invaliditetom, kroz svoje programe javnih potreba u športu financiraju
aktivnosti/programe usmjerene na poticanje djece za bavljenje športom poput nastupa mladih
selekcija, programa potpore za gluhu djecu i mladež kroz klubove te univerzalne športske
škole za gluhu djecu.
Osim gore navedenih aktivnosti/programa javnih potreba u športu državne
razine, Središnji državni ured za šport je putem Javnog poziva za sufinanciranje organizacije
velikih športskih manifestacija u 2018. godini sufinancirao projekt 22. sportske igre mladih u
iznosu od 900.000,00 kuna, a koje su najveća športska amaterska manifestacija za djecu i
mlade u Europi te koje okupljaju djecu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta
omogućavajući im besplatno sudjelovanje u natjecanjima u 10-ak športova gdje su tijekom 21
godine postojanja okupile više od 1,2 milijuna sudionika.
Kako bi pružio potporu aktivnostima unapređenja kvalitete života osoba s
invaliditetom kroz poboljšanje pristupa i sudjelovanje u športskim sadržajima te aktivnostima
povećanja dostupnosti besplatnih športskih sadržaja za djecu i mlade u riziku od socijalne
isključenosti, Središnji državni ured za šport, zajedno s Ministarstvom za demografiju, obitelj,
mlade i socijalnu politiku, za 2018. godinu izradio je natječajnu dokumentaciju za Otvoreni
poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) iz Europskog socijalnog fonda
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„Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i
djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport”. Ukupna vrijednost poziva iznosi
50.000.000,00 kuna međutim, slijedom značajnog interesa prijavitelja i zaprimanja velikog
broja kvalitetnih projekata vrijednost poziva povećat će se na 100.000.000,00 kuna.
Za 2018. godinu Središnji državni ured za šport proveo je Natječaj za
sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u iznosu od
7.040.000,00 kuna što je u odnosu na 2017. godinu povećanje od 5.520.000,00 kuna. Cilj
natječaja je omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva
svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i
unaprjeđenju psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje športom
na cjelokupnom području Republike Hrvatske, a prednost pri odobravanju financijskih
sredstava imaju prijavitelji koji osmišljavaju i provode športske programe koji su namijenjeni
djeci i mladima.
Također, Središnji državni ured za šport kao nacionalno koordinacijsko tijelo
Europskog tjedna sporta - projekta Europske komisije za poticanje tjelesne aktivnosti, već
četvrtu godinu zaredom promovira šport ne samo kao tjelesnu aktivnost korisnu za zdravlje
već i kao poželjan stil života. Usmjeren je na poticanje stanovništva na sudjelovanje u športu i
tjelesnim aktivnostima kao i na podizanje svijesti o njihovim brojnim dobrobitima, a
namijenjen je svima bez obzira na dob, spol, podrijetlo ili tjelesnu pripremljenost. U sklopu
Europskog tjedna sporta, organizira se aktivnost pod nazivom „Školski dan“ kada poznati
športaši i športašice posjećuju škole te sa školarcima vježbaju na satu tjelesne i zdravstvene
kulture. Kroz ovakav projekt djeci se nastoji približiti šport i kretanje putem interakcije s
eminentnim športašima i športašicama kako bi ih se potaknulo na tjelesnu aktivnost od
najranijeg uzrasta.
Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnika, dat će
Janica Kostelić, državna tajnica Središnjeg državnog ureda za šport.

PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković
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KLASA: 021-12/18-18/678
URBROJ: 65-18-02
Zagreb, 15. listopada 2018.

VLADI REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Domagoja Hajdukoviča, zastupnika
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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HRVATSKI SABOR
Domagoj Hajduković, zastupnik
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Zagreb, 12. listopad 2018.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje

Poštovani gospodine Jandroković,
Molimo Vas da temeljem čl. 140 Poslovnika Hrvatskog sabora proslijedite moje zastupničko
pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, gospodinu Andreju Plenkovići/ koje se
nalazi u privitku ovoga dopisa.

S poštovanjem

Domagoj^ajdukovjt^, univ.spec.

Ured Zagreb: Trg Sv. Marka 6, Telefon +385 1 4569 313, Fax +385 1 4569 535
Ured Osijek: J.J.Strossmayera 5, Telefon +385 31 215 084 Fax +385 31 203 106
E-mail: domagoj .haj dukovic@sabor.hr
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HRVATSKI SABOR
Domagoj Hajduković, zastupnik

Zagreb, 12. listopada 2018.

PREDSJEDNIK VLADE RH
gospodin Andrej Plenković

Predmet:

Zastupničko pitanje

Poštovani gospodine Plenković,
Molim Vas da mi odgovorite na pitanje:
Što Vlada čini kako bi potaknula što veći broj djece na bavljenje sportom?
Obrazloženje:
Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj su kardiovaskularne
bolesti najčešći uzrok smrti. Budući da se radi o bolestima koje je moguće prevenirati ili
odgoditi njihovo pojavljivanje redovitim bavljenjem fizičkom aktivnošću, važno je poticati
djecu na bavljenje sportom kako bi od malih nogu stjecala naviku zdravog življenja.
S poštovanjem

Domagoj Jmjdukoyfc, univ.spec.
zastupnik u Hrvatskom saboru

Ured Zagreb: Trg Sv. Marka 6, Telefon +385 1 4569 313, Fax +385 1 4569 535
Ured Osijek: J.J.Strossmayera 5, Telefon +385 31 215 084 Fax +385 31 203 106
E-mail: domagoj.hajdukovic@sabor.hr

