ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA
SINJA
IBAN: 5123300031100093827
MB: 01289802
Ulica alajčauša Frane Bareze Šore 1
OIB 35929633707

mob: 098 597 465 mail:
sportska.zajednica-sinj@hotmail.com
www.sportsinj.com

Sinj, 21. siječnja 2019. godine
Broj, 01/2019-21

ZAPISNIK SA REDOVNE SKUPŠTINE ZŠUGS ODRŽANE
21.01.2019. S POČETKOM U 19.00 SATI U GRADSKOJ
VIJEĆNICI
Nazočni članovi: Josip Malbaša ( Gimnastički klub Sinj ), Josip Vučić
( Rukometni klub Kamičak ), Zoran Nasić ( Boćarski klub Pržina ), Mladen
Šuić ( Stolnoteniski klub Sinj ), Ljubo Knez ( Kickboxing klub Knez ),
Martin Tadić ( Boksački klub Sinj ), Slađana Marić-Drvoličanin
( Taekwondo klub Osinium ), Mate Mažurin ( Nogometni klub Tekstilac ),
Ivica Vučemilo ( Ragbi klub Sinj ), Stipe Delija ( Nogometni klub
Brnaze ), Mirko Penić ( Konjički Galopski klub Alkar ), Ivica Zorica
( Ženski odbojkaški klub Sinj ), Branko Matić ( Ženski rukometni klub
Sinj ), Boris Buljan ( Planinarsko društvo Svilaja ) i Dujo Šimić ( Kuglački
klub Sinj ), Mario Čović ( Šahovski klub Sinj ) Dujo Maleš ( Nogometni
klub Junak ), Antonio Kulaš ( Kickboxing klub Kula ), Davor Feracina
( Boćarski klub Mačkula ), Dario Vuković ( Boćarski klub Sinj ), Valdimir
Alebić ( Biciklističi klub Vlaji ) Zlatko Ugrin ( Aeroklub Sinj ), Marko
Vlastelica ( Športsko ribolovno društvo Cetina ), Dujo Matić ( Nogometni
klub Glavice 1991 ).
Opravdali izostanak: Denis Glavan ( Košarkaški klub Alkar ), Ivan
Mandac ( Ženski rukometni klub Cetina ), Roberto Živaljić ( Klub
avanturističkih sportova Cetina Adventure ), Ivan Vučković ( Društvo za
športsku rekreaciju Sinj), i Radmila Kitanović-Krstić (Plivački klub Sinj ).
Nisu opravdali izostanak: Nikola Vučković ( Judo klub Sinj ).
Popis nazočnih članova sastavni je dio zapisnika.
Predsjednik Zajednice Josip Malbaša pozdravlja sve nazočne članove te
otvara sjednicu te poziva da se izvrši sljedeći izbor:
a) Imenovanje zapisničara i dva ovjerovitelja
b) Izbor verifikacijske komisije

a)
imenovanje zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
Za zapisničara jednoglasno je izabran Josip Malbaša, predsjednik
Zajednice, dok za ovjerovitelje zapisnika izabrani su Ljubo Knez i Josip
Vučić
b)
izbor verifikacijske komisije
U verifikacijsku komisiju jednoglasno su izabrani Zoran Nasić i Boris
Buljan , koji su ustanovili da je na sjednice prisutno 18 punopravnih
članova zajednice i 3 privremena člana, samim time postoji kvorum na
sjednici i odluke se mogu pravovaljano donositi
Predsjednik Zajednice predlaže slijedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice skupštine
2. Informacije o Pravilniku o obradi i zaštiti osobnih podataka i Pravilniku o sufinanciranju
stručnog kadra
3. Informacije o objavljenom Javnom natječaju za sufinanciranje programa sporta za
2019.godinu
4. Formiranje Radne skupine za izradu plana za rješavanje navodnjavanja travnatih terena
5. Sufinanciranje domara na travnatim terenima i njihov broj
6. Reguliranje uplate članarina po klubovima
7. Izvješće o radu i djelovanju ZŠUGS za 2018.godinu, te Godišnje izvješće o utrošku
sredstava doznačenih od Grada Sinja za 2018.g. (Financijsko izvješće udruga).
8. Razno – Milan Smoljo - Vodovod i dug vode
Predloženi dnevni red skupštine jednoglasno usvojen

AD 1.)

Verifikacija Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 21.01.2019.
Predsjednik Zajednice Josip Malbaša poziva sve članove da se izjasne
ukoliko ima nekih nadopuna, nedorečenosti, prijedloga ili primjedbi na
Zapisnik Skupštine održane dana 21.01.2019. godine.

Nitko od nazočnih članova dalje nije imao komentara ni primjedbi na
zapisnik, te je zapisnik jednoglasno usvojen.
ZAKLJUČAK
Zapisnik sa sjednice Skupštine održane 21. siječnja 2019. godine
jednoglasno usvojen

AD 2.)
Informacije o Pravilniku o obradi i zaštiti osobnih podataka i
Pravilniku o sufinanciranju stručnog kadra
Josip Malbaša ( Gimnastički klub Sinj ), kaže kako smo kroz pozive dobili
ova dva Pravilnika, te kako smo imali vremena ih proučiti. Malbaša dodaje
kako su Pravilnici potrebni zbog zakonskih obveza ali i reguliranja
određenih poteza unutar Zajednice.
Nakon kraće rasprave oba Pravilnika su jednoglasno usvojena.
.
ZAKLJUČAK
Skupština jednoglasno usvaja i prihvaća Pravilnik o obradi i zaštiti
osobnih podataka i Pravilnik o sufinanciranju stručnog kadra

AD 3.)
Informacije o objavljenom Javnom natječaju za sufinanciranje
programa sporta za 2019.godinu
Josip Malbaša ( Gimnastički klub Sinj ), nazočnim članovima daje
informacije o objavljenom Javnom natječaju za sufinanciranje programa
sporta za 2019.godinu, komentira obrasce, daljnju proceduru oko i poslije
završetka natječaja. Malbaša dalje navodi kako će se imenovati
Povjerenstvo za ocjenjivanje pristiglih prijava temeljem Uredbe Vlade RH iz
2015.godine.
Nakon kraće rasprave Skupština primila informacije na znanje.
ZAKLJUČAK
Skupština primila informacije o objavljenom Javnom natječaju za
sufinanciranje programa sporta za 2019.godinu

AD 4.)
Formiranje Radne skupine za izradu plana za rješavanje
navodnjavanja travnatih terena
Josip Malbaša ( Gimnastički klub Sinj ), kaže kako je u suradnji sa
Nadzornim odborom zajednice i Gradom želja da se oformi Radna skupina
za izradu plana za rješavanje navodnjavanja travnatih terena jer na ovoj
poziciji ( grad ) se raspolaže s 500.000,00 kuna.
Malbaša dalje navodi kako se treba hitno početi rješavati ova problematika
jer će nam zalijevanje terena vrlo brzo doći.
Malbaša dalje predlaže da u ovoj komisiju budu svi predsjednici klubova
kojih se tiče ovaj problem.
Mirko Penić ( Konjičko galopski klub Alkar 1968 ), ističe kako se
među klubovima treba realizirati ugovorni odnos o korištenju terena kao
što se napravilo sa dvoranskim sportovima.
Ivica Vučemilo ( Ragbi klub Sinj ), ističe kako manjkavosti održavanja
terena od strane Kamička d.o.o
Malbaša kaže kako nastojimo gotovo sve probleme riješiti što prije, dok
ćemo u sljedećem proračunu za ovu svrhu osigurati plaće ljudima koji će s
naše strane biti vezani za održavanje travnatih površina, kao domari u
klubu.
Nakon duže rasprave Malbaša predlaže da skupinu čine: Mirko Penić
( Konjičko galopski klub Alkar 1968 ), Ivica Vučemilo ( Ragbi klub
Sinj ), Stipe Delija ( Nogometni klub Brnaze ),
Dujo Maleš ( Nogometni klub Junak ), Mate Mažurin ( Nogometni
klub Tekstilac ) i Dujo Matić ( Nogometni klub Glavice 1991 ).
ZAKLJUČAK
Skupština jednoglasno podržala formiranje Radne skupine s
predloženim članovima

AD 5.)
Sufinanciranje domara na travnatim terenima i njihov broj
Predsjednik Zajednice Josip Malbaša ( Gimnastički klub Sinj ), naslanja
se na prethodnu točku dnevnog reda, te nam daje nove informacije o
sufinanciranju domara u službi održavanja travnatih i ostalih površina.
Malbaša dalje navodi kako će klubovi odlučiti o osobi koja će raditi na ovim
poslovima, te kako se planiraju osobe u Glavicama, Konjičkom-Brnaze, te
SC Andrija Alčić i Ivica Poljak Sokol za potrebe ragbija i nogometa.
Nogometni klub Junak dolazi u obzir 2020.godine jer smo za klub u
2018.godini izdvojili 42.812,00 kuna što nas je bacilo unatrag jer je taj
iznos trebao ići sa pozicije Grada, a na kraju je proknjižen na Zajednicu.

Predsjednik nije dozvolio raspravu po ovoj točki jer uvijek ode u nedogled i
ponavljamo isto, a još k tome nam se prethodna točka odužila na ovu
temu.
ZAKLJUČAK
Skupština primila informacije Informacije o sufinanciranju domara
na travnatim terenima

AD 6.)
Reguliranje uplate članarina po klubovima
Predsjednik Zajednice Josip Malbaša naglašava kako smo više puta
upozoravali na ovaj način rada pogotovo što postoje ogromne oscilacije
između broja članova koje klubovi prijavljuju u obrascima kada je u pitanju
proračun i prijavljenih članarina na koncu godine.
Malbaša napominje kako ćemo u kriterije masovnosti za 2020.godinu,
ukoliko Upravni odbor i Skupština potvrde, uvesti masovnost s brojem
uplaćenih članarina.
ZAKLJUČAK
Skupština primila Informacije na znanje

AD 7.)
Izvješće o radu i djelovanju ZŠUGS za 2018.godinu, te Godišnje izvješće o utrošku
sredstava doznačenih od Grada Sinja za 2018.g. ( Financijsko izvješće udruga ).

Josip Malbaša ( Gimnastički klub Sinj ), kaže kako smo sve materijale ovog
izvješća dobili kroz poziv. Malbaša dalje navodi da smo sve što smo
zacrtali u 2018. godini i ostvarili uz određena manja odstupanja, po prvi
puta smo primijenili Javni natječaj temeljem Uredbe Vlade RH iz
2015.godine. Malbaša navodi kako je naglasak u 2018.godini bio na
stručnom trenerskom kadru i transparentnosti svih sudionika u sportu što
se manifestiralo na rezultate ali i one koji tek slijede. Malbaša ističe jaču
kontrolu u Zajednici, ali i klubovima preko Nadzornog odbora, koji je
„filter“ svake odluke u Zajednici. Financijski gledano 2018.godina je
donijela određene nepredviđene manjkavosti koje se nisu u potpunosti
mogle predvidjeti, ni naslutiti, ali su doprinijele razvoju i stabilnosti sporta.
Mirko Penić ( Konjički Galopski klub Alkar 1968 ), kaže što se tiče financija
da svi moramo dodatno doprinijeti u pronalaženju novčanih sredstava za
klubove, ali i na transparentnosti, što još nje slučaj kod većeg broja
klubova po pitanju naplate članarina.

Pored kraće rasprave skupština jednoglasno prihvaća Izvješće o radu i
djelovanju ZŠUGS za 2018.godinu ( opisno, financijsko, financijsko udruga )
.
ZAKLJUČAK
Skupština jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju Izvješća o radu i
djelovanju ZŠUGS za 2018.godinu ( opisno, financijsko, financijsko udruga )

AD 8.)
Razno
Josip Malbaša pod ovom točkom dnevnog reda kaže kako je sa nama na
sjednici direktor Vodovoda gospodin Milan Smoljo koji će nam dati više
informacija o dugovanju klubova Vodovodu, ali i načinu rješavanja
problema koji se tiču svih nas.
Milan Smoljo pozdravlja sve nazočne te se zahvaljuje što je dobio točku
dnevnog reda na Skupštini.
Milan kaže kako već duže vrijeme postoji problematika na temu vode za
zalijevanje terena, ali i to kako se plaćanje iste više ne može izbjeći. Dalje
Smoljo kaže kako je trenutni duh oko 1.000.000,00 kuna, ali i naglašava
kako je u 2018.godini postojala pozicija od 150.000,00 kuna koja se nije
potrošila do kraja godine te je dana Zajednici da premosti određene
poteškoće. Dalje Milan Smoljo navodi kako je za 2019.godinu raspoloživo
250.000,00 kuna za plaćanje vode klubova te moli predsjednika da se
donese odluka o ovom iznosu.
Josip Malbaša kaže kako je upoznat s ovih 250.000,00 kuna od Jasne Mijić i
predlaže Skupštini podjelu na tri dijela, NK Junak, Ragbi klub Sinj i
Nogometni klub Tekstilac i to svakom po 83.333,33 kune.
Skupština jednoglasno prihvatila prijedlog Josipa Malbaše da se iznos za
plaćanje vode podijeli na tri jednaka iznosa za tri navedena kluba.
Malbaša dalje navodi kako je stavka od 150.000,00 kuna za vodu u
programima za sport i posebnim obrascima prijave, te kako će se izvršiti
raspodjela u 2019.godini nakon što ga usvoji Skupština.

ZAKLJUČAK
Skupština primila Informacije o dugu vode, i jednoglasno donijela
odluku o raspodjeli 250.000,00 kuna

Ukupno trajanje sjednice 1.45 sati

Zapisničar: Josip Malbaša_________________

Ovjerovitelji zapisnika: Ljubo Knez ________________
Josip Vučić __________________

dopredsjednik ZŠUGS
Branko Matić
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Sinj, 21. siječnja 2019. godine
Broj, 01/2019-22
Skupština Zajednice športskih udruga Grada Sinja na svojoj redovnoj
sjednici održanoj dana 21. siječnja 2019. godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka i
Pravilnika o sufinanciranju stručnog kadra

Predsjednik ZŠUGS
Josip
Malbaša, prof.
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Sinj, 21. siječnja 2019. godine
Broj, 01/2019-23
Skupština Zajednice športskih udruga Grada Sinja na svojoj redovnoj
sjednici održanoj dana 21. siječnja 2019. godine donosi:

ODLUKU

o formiranju Radne skupine za izradu plana za rješavanje
navodnjavanja travnatih terena s predloženim članovima: Mirko
Penić ( Konjičko galopski klub Alkar 1968 ), Ivica Vučemilo ( Ragbi
klub Sinj ), Stipe Delija ( Nogometni klub Brnaze ),

Dujo Maleš ( Nogometni klub Junak ), Mate Mažurin ( Nogometni
klub Tekstilac ) i Dujo Matić ( Nogometni klub Glavice 1991 ).

Predsjednik ZŠUGS
Josip
Malbaša, prof.
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Sinj, 21. siječnja 2019. godine
Broj, 01/2019-24
Skupština Zajednice športskih udruga Grada Sinja na svojoj redovnoj
sjednici održanoj dana 21. siječnja 2019. godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o radu i djelovanju ZŠUGS za 2018.godinu, te Godišnjeg izvješća
o utrošku sredstava doznačenih od Grada Sinja za 2018.g. ( Financijsko izvješće udruga ).

Predsjednik ZŠUGS
Josip
Malbaša, prof.

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA
SINjA
IBAN: 5123300031100093827
MB: 01289802
Dragašev prolaz 24, Sinj 21230
OIB 35929633707

mob: 098 597 465 mail:
sportska.zajednica-sinj@hotmail.com
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Sinj, 21. siječnja 2019. godine
Broj, 01/2019-25
Skupština Zajednice športskih udruga Grada Sinja na svojoj redovnoj
sjednici održanoj dana 21. siječnja 2019. godine donosi

ODLUKU

o raspodjeli 250.000,00 kuna za plaćanje vode za zalijevanje
travnatih terena na tri dijela, Nogometnom klubu Junak, Ragbi

klub Sinj i Nogometnom klubu Tekstilac i to svakom po 83.333,33
kune.

Predsjednik ZŠUGS
Josip
Malbaša, prof.

