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Nacionalni informacijski sustav u športu (NISUŠ) : 

 
 propisan je Zakonom o sportu, člancima 77. i 78. (Narodne novine 71/06, 124/10, 

124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16).  
 

• Članak 77. 

(1) U svrhu sustavnog praćenja stanja u sportu i njegovoga dugoročnog razvoja ministarstvo ustrojava 

informacijski sustav u sportu.  

(2) Osnivanje, ustroj i ovlasti informacijskog sustava u sportu i vrste, sadržaj i oblik informacija koje 

prikuplja pravilnikom propisuje ministar.  

(3) Informacijski sustav u sportu vodi ministarstvo. 

 

• Članak 78. 

Informacijski sustav u sportu osobito prikuplja i ažurira informacije o aktivnostima osoba koje obavljaju 

sportske djelatnosti, utrošku sredstava namijenjenih programu provedbe Nacionalnog programa sporta, 

sustavu natjecanja, stručnom kadru u sportu, planiranju, 

izgradnji i održavanju sportskih građevina, djeci sportašima, kategoriziranim sportašima i rekreativnim 

aktivnostima građana. 
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Opći cilj uspostavljanja NISUŠ-a: 

 

1) Osigurati trajno i strukturirano prikupljanje podataka o svim segmentima športa u 

Republici Hrvatskoj 
 

 

2) Omogućiti Središnjem državnom uredu za šport te ostalim javnim tijelima nadležnim 

za planiranje razvoja i upravljanje sustavom športa na svim razinama, ali i široj 

hrvatskoj javnosti sustavno praćenje bitnih pokazatelja o sustavu športa 
 

 

 



Nacionalni informacijski sustav u športu, Zagreb, 02. srpanj, 2018. 

Posebni ciljevi uspostavljanja NISUŠ-a su omogućiti: 

 

1) Detaljan i stalno ažuran pregled raspodjele proračunskih sredstava koja se izdvajaju za javne 

potrebe u športu razvrstane prema športovima, športskim organizacijama (savezima i 

klubovima) te pojedinačnim športašima koji ostvaruju različite prihode iz proračuna 

(stipendije, nagrade za izvrsnost, trajne naknade) 

 

2) Potpunu evidenciju športskih objekata, uključujući i njihovu geografsku raspodjelu („mreža 

športskih objekata“) sa stalno ažurnim opisom njihovog stanja i tekuće uporabe za potrebe 

športskih treninga i natjecanja 

 

3) Detaljno i sustavno praćenje športskog razvitka i športskih postignuća svih športaša - 

natjecatelja od njihovog ulaska u sustav treninga pri športskim školama u klubovima ili 

školskim športskim društvima pri osnovnim školama pa do završetka športske karijere 
 

4) Detaljan pregled svih športskih organizacija s potpunim podacima o statusu njihove aktivnosti.  
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• Središnji državni ured za šport 

• Tijela javne vlasti koja kroz javne potrebe u športu 

financiraju sustav športa na svim razinama  

• Krovne športske organizacije koje se financiraju iz 

Državnoga proračuna  

• Športske zajednice, nacionalni športski savezi  

• Športski savezi u gradovima i županijama  

• Klubovi, razne športske udruge  

• Trgovačka društva i ustanove iz sustava športa  

• Sva ostala zainteresirana javnost  

Korisnici 
projekta 
NISUŠ-a 



Nacionalni informacijski sustav u športu, Zagreb, 02. srpanj, 2018. 

Kroz Nacionalni informacijski sustav u športu: 
 

• Javnost će imati jasniju sliku što obuhvaća 

sustav športa u Republici Hrvatskoj 

• Biti će jasno vidljivo koliki broj športaša i 

    koje razine se bavi pojedinim športom 

• Koji su uspjesi pojedinog športa i športaša  

• Koliko je javnih sredstava utrošeno na rad  

     pojedinih športskih organizacija i projekata 
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NISUŠ 

8 
novoformiranih 

registara 

1. Registar športaša sa kategorizacijom športaša 

2. Registar stručnog kadra u športu 

3. Registar pravnih osoba u športu 

4. Mreža športskih građevina 

5. Registar športskih natjecanja i rezultata 

6. Registar športskih nagrada i poticaja u športu 

7. Registar financijskog praćenja javnih potreba u športu 

8. Registar programa školovanja, oposobljavanja i      
usavršavanja 

1 postojeći  

registar 

Registar športskih 
djelatnosti 
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 NISUŠ sveukupno čini 9 registara koji će međusobno biti povezani ovisno o  

     karakteristikama određenog registra. 

 

 

 Novoformirani registri NISUŠ-a bit će povezani s izvorima informacija, kako bi 

     podatci koji su sastavni dio registara bili što relevantniji, a Registar športskih djelatnosti  

     (već postojeći registar) biti će spojen i usklađen s Registrom udruga. 

 

 

 Nacionalni informacijski sustav u športu navedenih 9 registara će kroz  

     buduće vrijeme sustavno nadograđivati. 
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Hvala na pažnji! 


