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Nazočni članovi: Josip Malbaša ( Gimnastički klub Sinj ), Mladen Šuić ( Stolnoteniski klub Sinj ), 
Dejan Poljak ( Nogometni klub Tekstilac ), Stipe Delija ( Nogometni klub Brnaze ), Mirko Penić ( 
Konjički klub Alkar 1968 ), Denis Bobeta ( Košarkaški klub Alkar ), Hrvoje Grčić ( Ragbi klub Sinj 
), Žana Majić ( Ženski rukometni klub Sinj ), Boris Buljan ( Planinarsko društvo Svilaja ), Srđan 
Cvrlje ( Kuglački klub Sinj ), Dušan Romac ( Nogometni klub Junak ), Dario Vuković ( Boćarski 
klub Sinj ), Zvonko Kovačević ( Aeroklub Sinj ), Dujo Matić ( Nogometni klub Glavice 1991 ), 
Branko Matić( Udruga za mali nogomet ), Ljubo Knez ( Kickboxing klub Knez ) i Vedran Ugrin ( 
Klub avanturističkih sportova Cetina Adventure ), Antonio Kulaš ( Kickboxing klub Kula ), Dražen 
Prološčić ( Boćarski klub Mačkula ), Šimun Žanko ( Maraton Klub Sinj ) 
 
Opravdali izostanak:  Martin Tadić ( Boksački klub Sinj ), Radmila Kitanović-Krstić (Plivački klub 
Sinj ), Marko Gazzari ( Rukometni klub Kamičak ), Zoran Nasić ( Boćarski klub Pržina ) Ivan 
Vučković ( Društvo za športsku rekreaciju Sinj), Stipe Penić ( Ženski rukometni klub Cetina ), 
Ivica Zorica ( Ženski odbojkaški klub Sinj ),i Marin Sikirica ( Judo klub Alkar ), 
 
Nisu opravdali izostanak:  Nikola Vučković ( Judo klub Sinj ), Valdimir Alebić ( Biciklističi klub 
Vlaji ), Joško Šuća ( Športsko ribolovno društvo Cetina ), Mario Čović ( Šahovski klub Sinj ) 
Slađana Marić-Drvoličanin ( Taekwondo klub Osinium ), 
 
 
Popis nazočnih članova sastavni je dio zapisnika. 
 

Ad 1. 
Otvaranje sjednice Predsjednik Skupštine je otvorio sjednicu, pozdravio sve nazočne i zahvalio im 
na dolasku.  
 

Ad 2. 
Utvrđivanje točaka Dnevnog reda, Predsjednik Skupštine predlaže sljedeći dnevni red kako slijedi:  
 

1. Otvaranje Redovne sjednice Skupštine Zajednice športskih udruga Grada Sinja 

2. Utvrđivanje točaka  Dnevnog reda 

     3.  Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika 
     4.  Izbor i izvješće Verifikacijske komisije 
     5.  Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Skupštine održane 15. ožujka 2021.godine 
     6.  Izvješće o obavljenom revizorskom pregledu za 2020.godinu 
     7.  Izvješće Povjerenstva za ocjenjivanje programa iz natječaja za 2021.godinu 
     8.  Proračun sporta za 2021.godinu 
     9.  Primanje KBK Kula, Kluba avanturističkih sportova „Cetina Adventure“ i Boćarskog kluba 
„Mačkula“ u punopravno članstvo, te prijelaz ŠRD Cetina iz punopravno članstva u privremeno 
članstvo 
    10. Izmjene i dopune Članka 33. Statuta Zajednice  
    11. Informacije o podizanju cenzusa prilikom plaćanja članarina 
    12. Razno 
 

 

 

Predsjednik Skupštine otvara raspravu.  
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Za riječ se javio oDenis Bobeta, predsjednik Košarkaškog kluba Alkar. Denis je pozdravio sve 
nazočne članove te traži da se točka 8. sa predloženog dnevnog reda povuče sa današnje 
sjednice jer nije bilo dovoljno vremena da se sve skupa sagleda. 
Josip Malbaša predsjednik Skupštine objašnjava kako je ovo samo nastavak procedure iz 
mjeseca ožujka kada smo raspisali natječaj za 2021.godinu i donijeli novi Pravilnik o 
sufinanciranju. Malbaša dalje navodi kako je neovisno Povjerenstvo bodovalo prijedloge, tj.prijave 
klubova na natječaj, te temeljem našeg Pravilnika o sufinanciranju bodovan je svaki prijavitelj, dok 
je vrijednost boda iznosila oko 412,00 kuna. Dalje Malbaša navodi kako se može evaluirati svaki 
program i kako može doći do određenih izmjena u proračunu ali tek rebalansom unutar raspisanih 
pozicija. 
Denis Bobeta prihvaća objašnjenje te povlači prijedlog o povlačenju 8.točke sa dnevnog reda. 
 
Drugih prijedloga nije bilo, pa zatvara raspravu i daje Dnevni red na glasanje: Skupština je donijela 
jednoglasnu odluku: „Dnevni red se usvaja.“ Sva dokumentacija je bila dostavljena uz poziv za 
Skupštinu elektroničkim putem svim predstavnicima u Skupštini Zajednice športskih udruga Grada 
Sinja.  
 

Ad 3. 
 

Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika Predsjednik Skupštine pita za prijedloge. Stipe Delija za 
zapisničara predlaže Josipa Malbašu. Drugih prijedloga nije bilo, pa Predsjednik Skupštine daje na 
glasanje Izbor zapisničara: Prijedlog je jednoglasno prihvaćen te je Skupština donijela odluku : 
“Zapisničar je Josip Malbaša, predsjednik ZŠUGS.“ Predsjednik Skupštine je predložio za 
ovjerovitelje zapisnika Hrvoja Grčića i Ljubu Kneza. Drugih prijedloga nije bilo, pa Predsjednik 
Skupštine daje na glasanje Izbor ovjerovitelja zapisnika: Prijedlog je jednoglasno prihvaćen te je 
Skupština donijela odluku: „Ovjerovitelji zapisnika su Hrvoje Grčić i Ljubo Knez .“  
 

 

Ad 4. 
 
Predsjednik Skupštine je predložio za Verifikacijsku komisiju Mirka Penića i Stipu Deliju. Drugih 
prijedloga nije bilo, pa Predsjednik Skupštine daje na glasanje izbor Verifikacijske komisije. 
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen te je Skupština donijela odluku: „Verifikacijsku komisiju čine 
Mirko Penić i Stipe Delija.“  
 
Izvješće Verifikacijske komisije. Izvješće je podnio predsjednik Verifikacijske komisije Mirko Penić: 
„Konstatira se da je na sjednici od 24 punopravna člana  Skupštine nazočno 16 punopravnih 
članova s verificiranim mandatima i 4 člana s privremenim članstvom, te postoji potreban kvorum 
za održavanje Skupštine i donošenje pravovaljanih odluka.“ Izvješće Verifikacijske komisije je 
jednoglasno prihvaćeno.  
 
 

Ad 5. 
 

Usvajanje zapisnika s prethodnih sjednica Skupštine, Predsjednik Skupštine daje na glasanje 
zapisnik s Redovne skupštine Zajednice održane elektronski dana 15.3.2021.godine.: 16 
predstavnika ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŽANO Skupština je donijela odluku: „Usvaja se Zapisnik s 
Redovne skupštine Zajednice, elektronske, održane dana 15.3.2021. godine.“  
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Ad 6. 
 

Izvješće o obavljenom revizorskom pregledu za 2020.godinu. Predsjednik Skupštine kaže kako 
smo dobili kroz poziv Izvješće te otvara raspravu po istom. 
Žana Majić, Ženski rukometni klub Sinj javlja se za riječ. Žana primjećuje greške u izvješću o 
nazivima gdje bi trebao biti „Sinj i Zajednica športskih udruga Grad Sinja“, a u izvješću stoji naziv 
„Omiš i Vatrogastvo“ 
Josip Malbaša predsjednik Zajednice zahvaljuje se Žani na ukazanim greškama, te kaže kako je 
riječ o lapsusu i kako će odmah sutra kontaktirati revizora radi ispravljanja greške.   
Drugih prijedloga nije bilo, pa Predsjednik Skupštine daje na glasanje Izvješće o obavljenom 
revizorskom pregledu za 2020.godinu.: Prijedlog je usvojen sa 15 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM te 
je Skupština donijela odluku: O prihvaćanju Izvješća o obavljenom revizorskom pregledu za 
2020.godinu 
 
 
 
 

Ad 7. 
 
Izvješće Povjerenstva za ocjenjivanje programa iz natječaja za 2021.godinu. Predsjednik 
Skupštine kaže kako smo dobili kroz poziv Izvješće te otvara raspravu po istom. 
Denis Bobeta, Košarkaški klub Alkar, zanima ga tko su članovi Povjerenstva i kako se oni biraju. 
Josip Malbaša, predsjednik Zajednice i Skupštine odgovara kako članove Povjerenstva bira 
Upravni odbor, a oni moraju biti neovisni o bilo kojem klubu iz natječajnog postupka, tj. ne smiju 
biti članovi niti jednog kluba jer bi se doveli u sukob interesa. Malbaša dalje navodi kako je ove 
godine bilo jako teško pronaći članove Povjerenstva, ipak, nakon nekoliko razgovora i detaljnog 
objašnjenja procedure uspjelo se pronaći tri člana. Malbaša dalje navodi kako je jedna od njihovih 
uloga zbrojiti bodove koji su doneseni u Pravilniku o sufinanciranju kojega je donijela Skupština i 
koji također ide pred Skupštinu. 
Denis Bobeta, Košarkaški klub Alkar se zahvaljuje na odgovoru te ga zanimaju pojedinosti oko 
provođenja prijavljenih programa, odnosno na udruge koje provode prijavljene programe i one koje 
nisu provele dobar dio programa. 
Stipe Delija, Nogometni klub Brnaze se slaže sa Denisom Bobetom, te inzistira na Članku 15., 
Članku 16. i Članku 23. Pravilnika o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje programa športskih 
udruga Grada Sinja. 
Denis Bobeta, Košarkaški klub Alkar, kaže kako do sada nije bio involviran u cijelu situaciju. 
Dujo Matić, Nogometni klub Glavice 1991, pita koja je uloga Povjerenstva. 
Josip Malbaša odgovara kako je jedna od uloga da procesuira sve ono što smo mi donijeli kroz 
različite akte i to bez ikakvog subjektivnog ili namjernog utjecaja na pojedine programe. Dalje 
Malbaša navodi kako on nije izmislio ulogu Povjerenstva nego je ona Zakonom definirana kroz 
Uredbu o kriterijima mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od 
interesa za opće dobro koje provode udruge iz 2015.godine 
Drugih prijedloga nije bilo, pa Predsjednik Skupštine daje na glasanje Izvješće Povjerenstva za 
ocjenjivanje programa iz natječaja za 2021.godinu.: Prijedlog je usvojen sa 15 glasova ZA i 1 
SUZDRŽANIM te je Skupština donijela odluku: O prihvaćanju Izvješće Povjerenstva za 
ocjenjivanje programa iz natječaja za 2021.godinu. 
 
 
 
  

Ad 8. 
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Proračun sporta za 2021.godinu. Predsjednik Skupštine kaže kako smo dobili kroz poziv tabelarni 
prikaz Proračuna sporta za 2021.godinu sa svim svojim programima, te otvara raspravu po istom. 
Denis Bobeta, Košarkaški klub Alkar, komentira kako vjeruje da se provode neke veće, a neke 
manje aktivnosti u klubovima, te naglašava manjak sredstava u klubu kojeg predstavlja ali i 
dinamiku isplata mjesečnih tranši. 
Josip Malbaša predsjednik Zajednice i Skupštine odgovara kako se slaže sa Denisom oko 
provedbe određenih programa uz svjesnost trenutne situacije uzrokovane COVID-om koja se 
direktno ili indirektno naslanja na cjelokupan sport „oduzimajući“ im sponzore, donatore, članarine, 
prihode od ulaznice i slično, ali i povećavajući troškove klubova za otprilike između 20 i 30%. 
Malbaša dalje navodi kako osobno predlaže kriterije utemeljene na stvarnim i realnim potrebama 
klubova, a mjerljivi podaci vidljivi su u našem knjigovodstvu. Malbaša se dalje slaže kako su 
troškovi prvoligaša znatno porasli u protekloj godini, i to ne samo prvoligaša, nego i nekih drugih, 
te kako će to vrednovati kroz buduće kriterije ili rebalans. 
Zvonko Kovačević, Aero klub Sinj napominje kako Zajednica uvijek ispoštuje ugovoreno i kako tu 
nema nikakvih problema, ali i naglašava vlastita sredstva klubova i pojedinu ovisnost i do 98% o 
proračunu jedinice lokalne samouprave. 
Mirko Penić, Konjički klub Alkar 1968, pozivao je na solidarnost klubove koncem 2020.godine te 
navodi kako se osobno zalagao da se skupi Košarkaškom klubu Alkaru 50.000,00 kuna zbog rasta 
troškova natjecanja i izostanka vlastitih sredstava zbog epidemiološke situacije. Penić dalje ističe 
kako je Muški rukometni klub Kamičak odmah reagirao, dok ostale udruge nisu ni trepnule a 
prenijeli su određena sredstva u sljedeću godinu. 
Mladen Šuić, Stolnoteniski klub Sinj, pita zašto se ostale udruge nisu javile na natječaj. 
Josip Malbaša odgovara kako se udruge nisu javile iz određene solidarnosti prema klubovima 
kojima su sredstva potrebitija, jer su zbog epidemiološke situacije prenijele određena sredstva u 
2021.godinu, te su smatrale kako će im ta sredstva biti dovoljna u 2021.godini jer se stanje sa 
COVID-om nastavlja. Malbaša dalje navodi kako je ovo jedan izvrstan primjer solidarnosti klubova. 
Dujo Matić, Nogometni klub Glavice 1991, pita o iskazanim potrebama, tj. troškovima klubova, 
dali oni pokrivaju osnovne troškove svih klubova i dali su sredstva od Grada dovoljna. 
Stipe Delija, Nogometni klub Brnaze, odgovara kako je izdvajanje Grada samo prema udrugama 
oko 5% ukupnog proračuna, dok je sa kompletnim programom sporta ono oko 6.5% što nije 
zanemarivo. 
Denis Bobeta, Košarkaški klub Alkar, kaže kako će se truditi da Grad u buduće izdvaja više za 
sport kao bitan segment života djece i mladih u našem gradu, te kako neće doći do smanjenja 
proračuna sporta za 2022.godinu. 
Josip Malbaša, predsjednik Zajednice i Skupštine komentira Denisu kako ga „drži za riječ“ 
 
Drugih prijedloga nije bilo, pa Predsjednik Skupštine daje na glasanje Proračun sporta za 
2021.godinu.: Prijedlog je usvojen sa 12 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA te je Skupština donijela 
odluku: O prihvaćanju Proračun sporta za 2021.godinu. 
 
 

Ad 9. 
 
Primanje Kickboxing kluba Kula, Kluba avanturističkih sportova „Cetina adventure“ i Boćarskog 
kluba „Mačkula“ u punopravno članstvo, te prijelaz Športsko ribolovnog društva Cetina iz 
punopravno članstva u privremeno članstvo 
Josip Malbaša, predsjednik Zajednice i Skupštine komentira kako su gore nabrojeni klubovi iz 
točke 9. i Članka 18.Statuta Zajednice športskih udruga Grada Sinja stekli uvjete primanja u 
punopravno članstvo jer djeluju više od 3 godine, te sudjeluju na sjednicama, podnose izvješća te 
daju svoje komentare, prijedloge i primjedbe na rad. Nadalje, Malbaša kaže kako jedan klub 
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djeluje upravo suprotno, ne sudjeluje na sjednicama, ne javlja se na natječaje i ne podnosi 
izvješća Zajednici, temeljem Članka 21. i 23. Statuta Zajednice športskih udruga Grada Sinja,  a to 
je Športsko ribolovno društvo Cetina prema kojem ide prijedlog da se promijeni status iz 
punopravnog u privremeno članstvo. 
Josip Malbaša poziva predložene klubove tj. njihove predstavnike da kratko prezentiraju rad svojih 
klubova: 

1. KBK Kula, Antonio Kulaš, predsjednik, kratko predstavlja djelovanje udruge kojom 
predsjeda naglašavajući njeno djelovanje već 7 godina koja trenutno broji oko 70 članova 
od kojih je polovica djeca. 

2. KAS Cetina Adventure, Vedran Ugrin, predsjednik, također kratko predstavlja udrugu 
naglašavajući organizacije raznih utrka sa preko 30 članova u članstvu koji volonterskim 
radom oplemenjuju razna sportska događanja u našem gradu za sve dobne uzraste naših 
građana. 

3. BK Mačkula, Dražen Prološčić, predstavnik, također kratko predstavlja udrugu iz koje dolazi 
naglašavajući njeno postojanje od 2009.godine član 1. Županijske lige s vlastitom 
dvoranom za boćanje. 
 
 

Josip Malbaša, predsjednik Zajednice i Skupštine otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda. 
Nema prijavljenih za riječ te Josip Malbaša zatvara raspravu te daje prijedloge pojedinačno na 
glasanje. 
 
Predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog da se Kickboxing klub Kula primi u punopravno 
članstvo. Prijedlog je usvojen jednoglasno te je Skupština donijela odluku: O primanju Kickboxing 
kluba Kula u punopravno članstvo Zajednice športskih udruga Grada Sinja. 
 
Predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog da se Klub avanturističkih sportova „Cetina 
Adventure“ primi u punopravno članstvo. Prijedlog je usvojen jednoglasno te je Skupština donijela 
odluku: O primanju Kluba avanturističkih sportova „Cetina Adventure“ u punopravno članstvo 
Zajednice športskih udruga Grada Sinja. 
 
Predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog da se Boćarski klub Mačkula primi u 
punopravno članstvo. Prijedlog je usvojen jednoglasno te je Skupština donijela odluku: O primanju 
Boćarskog kluba Mačkula u punopravno članstvo Zajednice športskih udruga Grada Sinja. 
 
Predsjednik Skupštine daje na glasanje prijedlog da se promijeni status iz punopravnog članstva u 
privremeno članstvo Zajednice športskih udruga Grada Sinja i to Športsko ribolovnog društva 
Cetina. Prijedlog je usvojen jednoglasno te je Skupština donijela odluku: O promijeni statusa 
Športsko ribolovnog društva Cetina u privremeno članstvo Zajednice športskih udruga Grada 
Sinja. 
 
 
 

Ad 10. 
 
Izmjene i dopune Članka 33. Statuta Zajednice. Josip Malbaša, predsjednik Zajednice i Skupštine 
kaže kako smatra da su potrebne izmjene na navedenom članku a odnosile bi se na proširenje 
članstva članova Upravnog odbora sa 7 na 9 članova. Josip Malbaša dalje navodi kako je na 
Izbornoj sjednici Skupštine održanoj 2019.godine inzistirao da članovi Upravnog odbora budu iz 
redova naših perjanica, ali kako u to vrijeme nisu bili verificirani mandati istih, isto se nije moglo 
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provesti. Stoga, Malbaša daje prijedlog o povećanju broja članova Upravnog odbora sa 7 na 9 
članova i otvara raspravu. 
Žana Majić, Ženski rukometni klub Sinj javlja se za riječ. Žana pita zašto ŽRK Sinj nema člana u 
Upravnom odboru Zajednice. 
Dujo Matić, Nogometni klub Glavice 1991, odgovara temeljem Statuta. 
Josip Malbaša, predsjednik Skupštine i Zajednice konkretnije precizira kako se članovi Upravnog 
odbora biraju imenom i prezimenom i daju Skupštini na glasanje. U to vrijeme Branko Matić je bio 
predstavnik ispred ŽRK-a Sinj, danas je predstavnik druge udruge. 
Nakon poduže rasprave Josip Malbaša, predsjednik Skupštine i Zajednice traži prijedloge za 
druga dva člana. 
Stipe Delija, Nogometni klub Brnaze predlaže Franu Boku iz Nogometnog kluba Junak 
Josip Malbaša predlaže Denisa Bobetu iz Košarkaškog kluba Alkar. 
Denis Bobeta, Košarkaški klub Alkar se ne slaže sa prijedlozima uz obrazloženje kako bi trebalo 
ostaviti Upravni odbor na 7 članova, ali isto tako poziva na ishitrenost točke dnevnog reda, 
apelirajući kako nije završena rasprava po istome a išlo se na glasanje o prijedlozima za 
proširenje članova Upravnog odbora kao i izboru nova dva člana. 
 
Nakon duže rasprave zaključeno je kako je došlo do povrede Poslovnika uz proceduralnu grešku 
te Predsjednik Skupštine i Zajednice povlači točku Izmjene i dopune Članka 33.Statuta Zajednice 
sa dnevnog reda. 

 
 

Ad 11. 
 
Informacije o podizanju cenzusa prilikom plaćanja članarina. Josip Malbaša, predsjednik 
Zajednice i Skupštine daje informacije članovima Skupštine kako je Upravni odbor jednoglasno 
donio odluku o povećanju cenzusa prilikom plaćanja mjesečnih članarina za treniranje sa 1.500,00 
kuna po članu obitelji na 2.000,00 kuna. Malbaša dalje navodi kako svu potrebnu dokumentaciju 
roditelji mogu ostaviti u prostorijama Zajednice ili predati trenerima u klubu potpuno diskretno. 
Kao dodatnu mjeru Malbaša navodi i kupovinu opreme za vježbanje djeci iz ove mjere koja će se 
osigurati u posebnoj stavci proračuna za 2022.godinu 
 
Skupština pozdravila usvojeni prijedlog primivši informacije na znanje. 
 
 

Ad 12. 
 
Razno. Josip Malbaša, predsjednik Zajednice i Skupštine otvara raspravu i pita članove 
Skupštine ima li netko nešto za nadodati pod razno. 
Žana Majić, Ženski rukometni klub Sinj javlja se za riječ. Žana Majić upoznaje članove Skupštine 
sa problemom Financijskih knjiga ŽRK-a Sinj koje još nisu predane klubu i koje potražuju od 
bivšeg predsjednika Branke Matića. Žana naglašava kako je poslala nekoliko mailova, pa i mail na 
Zajednicu, ali da do pomaka nije došlo ni dan danas. 
Branko Matić, Udruga za mali nogomet, kaže kako se dio knjiga nalazi u računovodstvu 
Zajednice i kako ga mogu preuzeti odmah, dok drugi dio knjiga nije sporan i kako se nalazi kod 
njega osobno. Branko dalje navodi kako mu je odbijena točka dnevnog reda na Izbornoj sjednici 
Skupštine ŽRK-a Sinj na kojoj je bio smijenjen. 
Mirko Penić, Konjički klub Alkar 1968, kaže kako je osobno sa drugim članom Nadzornog odbora 
i sa predsjednikom Zajednice bio nazočan na toj sjednici, te navodi kako je na istoj napravljen 
propust jer nije izvršena primopredaja pod točkom Financijsko izvješće. Dalje Mirko navodi kako je 
rezultat danas ovoga upravo taj propust. 
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Josip Malbaša, predsjednik Skupštine i Zajednice dalje ne vidi problem ako je dio knjiga u 
računovodstvu Zajednice i dio kod bivšeg predsjednika koji je izrazio želju za uručenjem knjiga 
klubu, uz želju da se to što prije ostvari. 
Žana Majić, Ženski rukometni klub Sinj, svejedno izražava zabrinutost oko istoga, te će izvijestiti 
Skupštinu o postignutom. 
 
Sljedeći za riječ se javio Hrvoje Grčić, Ragbi klub Sinj, kojega konkretno zanima stanje duga 
vode za zalijevanje travnatih površina Ragbi kluba Sinj, što će se učiniti po pitanju navodnjavanju 
terena, te o održavanju Sportskog centra Ivan Poljak-Sokol i Andrija Alčić 
Josip Malbaša, predsjednik Skupštine i Zajednice odgovara kako je stanje duga evidentirano u 
konto karticama za svaki pojedini klub te se nalazi u našem računovodstvu. Malbaša dalje navodi 
da je najbitnije da su klubovi riješeni pritiska vezanoga za potraživanja Vodovoda i odvodnje jer je 
potpisan tripartitni ugovor između Zajednice- Grada Sinja- Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine, 
kojim je između ostaloga definirano i plaćanje dugova vode klubova korisnika. 
Što se tiče drugog pitanja a vezanoga za navodnjavanje, zahvat je kompliciran i nije jednostavan 
kao što je bio na Gradskom stadionu, te se u buduće akcije mora uključiti i Grad Sinj kako bi se 
pronašlo najbolje i najdugoročnije rješenje. 
Stipe Delija, Nogometni klub Brnaze i jedan od voditelja održavanja, odgovara na treće pitanje a 
ono se tiče održavanja travnatih površina u budućnosti. Stipe Delija kratko kaže kako se trenutno 
održava šest travnatih terena sa dva zaposlenika, dok za sljedeću godinu čekamo model koji će 
biti usuglašen sa Gradom. 
 
Trajanje sjednice 2 sata i 14 minuta 
 
 
 Dopredsjednik: Marko Gazzari 

                                                              
 

 _____________________ 
                                                            Zapisničar: Josip Malbaša,  

 
                                                            

                                                             _____________________                                       
 

Ovjerovitelji zapisnika: Ljubo Knez 
 
 
                                ________________ 
 
 
                                    Hrvoje Grčić 
 
 
                                         _________________ 
 
 
 
 

U Sinju 30. srpnja 2021.godine 
 


