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ZAPISNIK 
 
S 1. sjednice Izvršnog odbora Zajednice športskih udruga grada Belišća održane 21.11.2013. godine u  
maloj vijećnici Grada s početkom u 20,00 sati. 
 
Nazočni: Milan Zamlakar, Domagoj Varžić, Zoran Uranjek,Gordan Jakšić, Dušan Vurdelja, Pavo Ištoković, 
Antun Jurčević, Angel Milišić Zečević, Josip Kalem i Nikola Vorih. 
 
Opravdano odsutni: Stjepan Krznarić 
 
Ostali Nazočni: Josip Mađarić 
 
Dnevni red 
 

1. Odluka o potpisnicima dokumenata platnog prometa i upotrebu pečata 
2. Odluka o raspodijeli sredstava do kraja godine 
3. Odluka o raspodijeli sredstava za IV. kvartal  
4. Liječnički pregledi sportaša 
5. Podjela priznanja najboljima sportašima u 2013. 
6. Kategorizacija i bodovanje sportskih udruga u Zajednici 
7. Razno 

 
Predsjednik je pozdravio nazočne i predložio dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen. 
 
Zaključci 
 
Točka 1. 
Za potpisnike dokumenata platnog prometa i upotrebu pečata jednoglasno su izabrani: 
M. Zamlakar, Z. Uranjek, S. Krznarić, D. Varžić i J. Mađarić. Potpisnici su dužni deponirati svoje potpise i 
osobne podatke u ured platnog prometa. 
 
Točka 2. 
Nakon što je predsjednik iznio prijedlog u raspravu su se uključili: 
 - P. Ištoković – iskazao potrebu za sredstvima za troškove turnira na kojem je bio i na koji se prijavio, 
 - A. Jurčević – također iskazao potrebu za sredstvima i obrazložio potrebu, 
 - J. Kalem – Iznio dinamiku rada svoga kluba i financijske probleme,  
 - G. Jakšić – založio se da se rasprava vodi o daljnjem radu IO a ne o dosadašnjem načinu rada. 
 
Nakon rasprave jednoglasno je odlučeno da se preostala sredstva za 11. mjesec rasporede kako je 
predloženo. Sredstva za 12. mjesec rasporedit će se tako da se nastoji da udruge dobiju jednako ili približno 
kao što je to bilo u prošloj godini. (prijedlog u prilogu). 
 
Točka 3. 
Sredstva za IV. kvartal iz OBŽ za Ravnomjerni razvoj sporta na prijedlog predsjednika biti će dodijeljena: 
 - Kajak klubu „Belišće“                12.000,00 kn 
 - Boćarskom klubu „Belišće“        4.000,00 kn 
 - Kuglačkom klubu „Željezničar“   2.000,00kn 
Pavo Ištoković je otvorio raspravu o sredstvima iz Športske zajednice OBŽ zatraživši da se našoj Zajednici 
dodijeli više sredstava. Predsjednik mu je odgovorio da se sredstva iz ovoga fonda raspoređuju za 



Ravnomjerni razvoj športa u županiji i da se ne raspoređuju za postignute rezultate i da na to nemamo 
utjecaja. 
 
Točka 4. 
Na prijedlog potpredsjednika Zorana Uranjek usvojen je prijedlog da se za liječničke preglede sportaša 
sklopi neposredna nagodba sa dr. Zdenkom Salaićem. Pregledom će biti obuhvaćeni svi sportaši iz klubova 
koji su u ZŠU grada Belišća. 
 
Točka 5. 
Tajnik je izvijestio članove IO da su sve udruge obaviještene o načinu predlaganja i izbora za najbolje 
sportaše, najbolji sportski kolektiv, najboljeg sportskog djelatnika i najperspektivnije mlade sportaše za 2013. 
godinu. 
 
Za priznanje u obliku Plakete za djelatnika za unapređenje i doprinos u sportu koje dodjeljuje Športska 
zajednica OBŽ za 2012. godinu predložen je Stjepan Krznarić iz Kajak kluba „Belišće“, a za 2013. godinu 
predložen je Zoran Uranjek iz Košarkaškog kluba „Belišće“. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 
 
Točka 6. 
Predsjednik Zajednice izvijestio je članove IO da je u izradi pravilnik o kategorizaciji sportskih udruga i 
pravilnik o raspodijeli sredstava. Prijedlog pravilnika biti će dan na razmatranje članovima IO i sa određenim 
prijedlozima i dopunama usvojen na jednoj od sjednica IO. 
 
Točka 7. 
Gordan Jakšić je naglasio da sport u gradu mora biti u funkciji grada i prigradskih naselja. 
U tom smislu poseban naglasak dao je na: 

1. Zahtjeve u pogledu rada Izvršnog odbora ZŠU grada Belišća 
2. Zahtjeve u pogledu plana rada na relaciji: ZŠU – Grad Belišće 
3. Zahtjeve u pogledu plana rada na relaciji : članovi ZŠU – ZŠU 

(u prilogu – Osnovni zahtjevi u pogledu rada ZŠU) 
 
D. Varžić je naglasio da je intencija bila rasporediti preostala sredstva za studeni i prosinac tako da niti jedan 
klub ne bude zakinut sa sredstvima u odnosu na prethodnu godinu. Što se tiče same komunikacije između 
klubova i Grada, najbolje je da ona ide preko Zajednice jer to i je njena zadaća, ali ukoliko imaju potrebu da 
mu se u svakom trenu mogu obratiti osobno, telefonski ili putem maila. Grad Belišće će za 2014. godinu, 
sukladno mogućnostima, povećati sredstva za financiranje Zajednice i samih klubova, a to je i bio razlog da 
svi klubovi pristupe Zajednici. 
  
Kako se više nitko nije javljao za riječ, predsjednik je zaključio sjednicu. 
 
 
Sjednica je završila u 22,15 sati. 
 
 
Belišće, 21. studenoga 2013. godine 
 
 
 
Zapisnik vodio                                                                                                  Predsjednik 
Josip Mađarić v.r.                                                                                             Milan  Zamlakar v.r.             
 


