SPLITSKI SAVEZ ŠPORTOVA
Broj: 317/2017
Split, 19.9.2017.

ZAPISNIK
12. sjednice Izvršnog odbora Splitskog saveza športova održane 18.9.2017. g. u sali za sastanke
ŠC Gripe s početkom u 19 sati.
Prisutni: Ivan Veštić, predsjednik, Ivo Zoković, dopredsjednik te članovi: Ivica Maraš,
Marko Mišura, Albert Pavlović, Mario Pepur, Robert Radica i Toni Tomas
Ostali:
Ljubo Runjić, predsjednik Nadzornog odbora, Vlatko Škiljo, glavni tajnik, Hrvoje
Akrap, pročelnik Službe za sport i sportsku infrastrukturu Grada Splita i Danira
Mardešić, zapisničar

Dnevnired:
1. Usvajanje zapisnika 11. sjednice Izvršnog odbora
2. Proračun sporta za 2017.g.
3. Razno
Kako je to istaknuo Ivan Veštić, razlog zakazivanja hitne sjednice Izvršnog odbora je najavljeni
sastanak kod gradonačelnika Splita u utorak, 19. rujna u 9,30 sati. O sadržaju sastanka Izvršni
odbor je već donio zaključak na dvjema prethodnim sjednicama. Zaključeno je da će na
sastanak otići svi članovi Izvršnog odbora kao i predsjednik Nadzornog odbora.

Ad.1.
Izvršni odbor jednoglasno je prihvatio zapisnik 11. sjednice Izvršnog odbora.

Ad.2.
Po usvojenom proračunu za 2017.g. (11. rujna), a vezano za raspodjelu sredstava splitskim
klubovima po dvjema osnovama (pripreme i službena natjecanja te stručni rad) na sastanku
koji je održan 13. rujna u kancelariji pročelnika Službe za sport Grada na kojem su sudjelovali
Ivan Veštić, Ivo Zoković, Albert Pavlović, Marko Mišura i Vlatko Škiljo dogovoreno je sljedeće:
Stručna služba SSŠ-a će izraditi tablice za troškove natjecanja i stručnog rada na temelju
dogovora da za troškove natjecanja ekipnih sportova bude osnovica raspodjela koju je donijelo
Povjerenstvo po provedenom javnom pozivu iz siječnja o.g., a za pojedinačne sportove
osnovica je realizacija troškova natjecanja u 2016.g. Što se pak tiče troškova stručnog rada,
osnovica za ekipne i pojedinačne sportove je razdjel koji je također donijelo Povjerenstvo po
provedenom javnom pozivu.
Na osnovi izrađenih tablica članovi Izvršnog odbora iz ekipnih sportova usuglasili su raspodjelu
sredstava za ekipne sportove. Za pojedinačne sportove, zbog njihove specifičnosti, još se
moraju dogovoriti. Prijedlog će izraditi Hrvoje Akrap i glavni tajnik Saveza po smjernicama koje
im je dao Izvršni odbor. Temeljem odluke Izvršnog odbora sa 6. sjednice (27.veljače), vezano

za pravdanje doznačenih proračunskih sredstava, klubovima koji nisu izvršili ovu obvezu
obustavit će se ili umanjiti sredstva u 2017.
Nakon što proračunska sredstva stignu na žiro račun Saveza, vratit će se pozajmica HNK
HAJDUK. Preostala sredstva bit će raspoređena po dogovorenom ključu.

Sjednica Izvršnog odbora zaključena je u 20,40 sati.

Predsjednik:

Ivan Veštić

