
SPLITSKI SAVEZ ŠPORTOVA 

Broj: 505/2014 

Split, 28.11.2014. 

Z A P I S N I K 

 

48. sjednice Izvršnog odbora Splitskog saveza športova održane 27.11.2014.g. u sali za sastanke 

ŠC“Gripe“ s početkom u 18,00 sati. 

 

Prisutni: Igor Boraska, predsjednik, Jurica Topić, dopredsjednik te članovi: Tomislav Karaula, 

Nenad Šarić, Mario Tomljanović i Marko Žaja  

Ostali: Tomislav Borozan, član NO, Vlatko Škiljo, glavni tajnik i Danira Mardešić, zapisničar 

 

Predloženi dnevni red je nadopunjen te glasi: 

 

D n e v n i  r e d : 
 

1. Usvajanje zapisnika 47. sjednice Izvršnog odbora SSŠ-a  

2. Rebalans proračuna za sport za 2014.g.  

3. Prijedlog Javnih potreba u sportu za 2015.g  

4. Izmjene i dopune Statuta SSŠ-a  

5. Pripreme za sazivanje sjednice Skupštine SSŠ-a  

6. Prijem novih klubova u članstvo SSŠ-a - informacija  

7. Razno 

 

Ad.1. 
Zapisnik 47. sjednice Izvršnog odbora jednoglasno je usvojen. 

 

Ad.2. 
Gradonačelnik Splita proslijedio je vijećnicima Grada prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih 

potreba u sportu za 2014.g. izrađen od strane Službe za sport i sportsku infrastrukturu . Ove izmjene u 

pisanom su obliku dobili svi članovi Izvršnog odbora, a obrazložili su ih predsjednik i glavni tajnik. 

Većina proračunskih stavki iz nadležnosti SSŠ-a je smanjena (temeljne aktivnosti za 250.000 kn, 

sportske škole za 70.000 kn, stipendije za 108.000 kn, osposobljavanje sportskih stručnih kadrova za 

4.000 kn, izdavaštvo za 15.000 kn te aktivnosti SSŠ-a za 48.000 kn), dok su dvije povećane 

(sufinanciranje plaća trenera za 55.000 kn i aktivnosti Splitskog sveučilišnog saveza za 25.000 kn). U 

konačnici to iznosi 415.000 kuna. Članovi izvršnog odbora ovaj su prijedlog rebalansa primili na znanje. 

 

Ad.3. 
Premda su predstavnici Saveza na sastanku 29. listopada 2014. godine s Ozrenom Bužančićem, 

savjetnikom gradonačelnika za sport dobili obećanje kako će Služba za sport Grada u izradu Javnih 

potreba u sportu za 2015. uključiti Splitski savez športova, to se nije dogodilo. Ponovno je izrađen 

prijedlog bez konzultacija s predstavnicima Saveza koji je proslijeđen gradskim vijećnicima (sjednica 

Vijeća najavljena za 2. prosinca). Po spomenutom prijedlogu sve su stavke proračuna stavljene u 

nadležnost Grada, a stavka za aktivnosti SSŠ-a svedena je na iznos koji ne pokriva niti plaće zaposlenika 

(premda je Savez na zahtjev Grada uskladio koeficijente plaća svojih zaposlenika s gradskim). Posebno 

je istaknut problem sufinanciranja sportskih škola mladeži koji po ovom prijedlogu postaje upitan - 

financiranje nije definirano, stavljeno pod stavku „sufinanciranje stručnog rada u sportskim klubovima 

(sportske škole i uzrasne kategorije)“. Nakon poduže rasprave i iskazanog nezadovoljstva, zaključeno 

je kako se ponovo krši Zakon o sportu te kako se Savez i dalje marginalizira. 



Na sastanku s predstavnicima splitskih pojedinačnih olimpijskih sportova (lipanj o.g.) članovi Izvršnog 

odbora iznijeli su svoj stav da su spremni  podnijeti ostavku ukoliko ne bude pomaka u suradnji s 

Gradom tj. Službom za sport. Pri toj konstataciji, po riječima predsjednika, ostaju i sada. Ne žele biti 

uteg u radu SSŠ-a. U nastavku svog izlaganja Igor Boraska je istaknuo kako Savez, bez obzira na 

novonastalu situaciju, treba izraditi svoj prijedlog Javnih potreba u sportu za 2015. jer je to njegova 

zakonska obveza. 

 

Ad.4. 
Svi su članovi Izvršnog odbora dobili na uvid konačan prijedlog izmjena i dopuna Statuta SSŠ-a koji će 

se usvajati na predstojećoj sjednici Skupštine. Promjene se odnose prvenstveno na način glasovanja, 

broj izbornih jedinica te poček za novoprimljene klubove u članstvo SSŠ-a. Nakon poduže rasprave i 

svih obrazloženja danih od predsjednika SSŠ-a, Izvršni odbor prihvatio je predložene izmjene Statuta 

koje će u konačnici biti predložene Skupštini na usvajanje. Glavni tajnik je podsjetio kako Savezu slijede 

i druge izmjene u Statutu: usklađenje sa Zakonom o udrugama (rok 1. listopad 2015.), Zakonom o sportu 

(na čijim se izmjenama radi) i Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu za neprofitne 

organizacije. Predsjednik je najavio još jednu sjednicu Izvršnog odbora prije zakazane sjednice 

Skupštine (15. prosinca). 

 

Ad.5. 
Sjednica Skupštine zakazat će se za 17.12.2014. Skupštinarima će se poslati svi materijali vezano za 

usvajanje novog Statuta SSŠ-a (nažalost ne i za nove kriterije za sufinanciranje na kojima su predstavnici 

Saveza radili). 

 

Ad.6. 
Glavni tajnik je u kratkim crtama upoznao članove Izvršnog odbora sa zamolbama za prijem u 

članstvo SSŠ-a. Pojedini klubovi su nadopunili svoju dokumentaciju, a u međuvremenu je stigla još 

jedna molba. Konstatirao je da od 10 molbi, njih 8 udovoljava uvjetima prijema. Na sljedećoj sjednici 

bit će donesena konačna odluka o njihovom prijemu u članstvo Saveza. 

 

Ad.7. 

7.1. 
Molbi Rukometnog kluba „Balić&Metličić“ za pomoć u školovanju njihovog trenera Dalibora 

Anušića (3. semestar Stručnih studija na KIF-u u Splitu), zaključeno je, neće se moći udovoljiti jer na 

proračunskoj stavci za ovaj vid pomoći nema potrebitih financijskih sredstava (rebalansom za 2014. 

stavka umanjena za 4.000,00 kuna). 

 

7.2. 
Odbojkaški klub „Split“ uputio je zamolbu za promjenu sufinanciranog trenera. Umjesto Matka 

Jelčića, koji je prestao s radom u klubu (našao novo radno mjesto), predložen je Toni Ivković i to 

počevši od 1.12.2014. Budući Toni Ivković zadovoljava svim uvjetima iz natječaja, Izvršni odbor donio 

je odluku o prihvaćanju ove zamolbe. 

 

 

Sjednica Izvršnog odbora zaključena u 19,50 sati.  

 

 

Zapisnik vodila:  Predsjednik: 

   

Danira Mardešić  Igor Boraska 

 


