
SPLITSKI SAVEZ ŠPORTOVA  
Broj: 199/2017 
Split, 25.4.2017.  

Z A P I S N I K  
 
8. sjednice Izvršnog odbora Splitskog saveza športova održane 24.4.2017. g. u sobi glavnog tajnika s 
početkom u 18,30 sati.  
 

Prisutni: Ivan Veštić, predsjednik, Ivo Zoković, dopredsjednik te članovi: Ivica Maraš, Albert 

Pavlović i Toni Tomas 

Ostali: Ljubo Runjić, predsjednik Nadzornog odbora, Vlatko Škiljo, glavni tajnik i Danira Mardešić, 

zapisničar 

 

D n e v n i r e d : 
 

1. Usvajanje zapisnika 7. sjednice Izvršnog odbora 
2. Redovna sjednica Skupštine SSŠ-a 
3. Promocija Sportskog godišnjaka SSŠ-a za 2016. 
4. Izbor najuspješnijih klubova pojedinačnog i ekipnog sporta za 2016.g. 
5. Prijem novih klubova u članstvo SSŠ-a 
6. Razno 

  

Ad.1. 
Izvršni odbor jednoglasno je prihvatio zapisnik 7. sjednice Izvršnog odbora.  

Ad.2.  
Redovna sjednica Skupštine SSŠ-a zakazana je za 27.4.2017. u svečanom salonu SC Gripe s početkom u 
18 sati. Materijali za Skupštinu poslani su svim skupštinarima. Pozivi su također upućeni 
predstavnicima medija i pročelniku Službe za sport Grada. 
Članovi Izvršnog odbora raspravili su sve točke dnevnog reda sjednice Skupštine. 
Na sjednici će se odlučivati o prijemu novih članova (Kuglački klub ŽUPANIJSKE CESTE, Klub tajlandskog 
boksa TIGAR-CIKATIĆ i Košarkaški klub AKADEMIJA ŽANA LELAS), a koje je Izvršni odbor primio u 
privremeno članstvo s počekom od 4 godine. 
Izvršni odbor potvrdio je novu izbornu jedinicu Skupštine: „športski ribolov na slatkim vodama“ (budući 
je Športsko ribolovno društvo „Žrnovnica“ postalo punopravni član Saveza 10.11.2016.). Skupštinu 
sada čine 64 izborne jedinice. Ukupan broj glasova ostao je nepromijenjen (91) jer je Tenis klub Split 
(koji je imao dodatni glas) brisan iz registra udruga RH. 
 
Raspravljajući o uvjetima za prijem novih članova, Izvršni odbor donio je zaključak o nužnosti izrade 
novog Pravilnika o prijemu kojim bi se pooštrili kriteriji odnosno uvjeti prijema uskladili sa Zakonom o 
športu (obvezan stručni kadar, osigurani propisani materijalni uvjeti za obavljanje sportske djelatnosti, 
3 kategorije natjecanja...) nakon čega bi se ove promjene ugradile u Statut Saveza. Za izradu prijedloga 
Pravilnika zadužen je glavni tajnik. 
 
Ponovno je ukazano na problem vezano za korištenje školskih sportskih dvorana za trenažni proces od 
strane splitskih klubova (u vannastavnim terminima). Zaključeno je kako se i u tom segmentu sporta 
trebaju postaviti određena pravila čime bi se izbjegao „kaos“ u dodjeli satnica odnosno kako bi se 
kvaliteta (rezultat) i stručnost kadra nametnuli kao osnovna raspodjele. Pokušat će se s novim 
gradonačelnikom postići dogovor da o budućoj raspodjeli termina pri školama odlučuje Savez te postići 
da cijena korištenja dvorana za splitski sport ne bude komercijalna. Predsjednik se obvezao već sada 
kontaktirati savjetnicu za prosvjetu Grada (gđu Ganzu) te ukazati na ovaj problem. 



 

Ad.3.  
Promocija Sportskog godišnjaka SSŠ-a za 2016. g. bit će održana na početku sjednice Skupštine 
(27.4.2017. u 18 sati). Promotor publikacije bit će Mijo Grabovac, a nekoliko uvodnih riječi dat će 
predsjednik Ivan Veštić u ime nakladnika (SSŠ) i glavni urednik Godišnjaka Jurica Gizdić. 

Ad.4. 
Po završetku promocije Sportskog godišnjaka dodijelit će se nagrade najuspješnijim klubovima za 2016. 
g. 
Temeljem prijedloga Komisije za priznanja i nagrade SSŠ-a, Izvršni odbor donio je sljedeću odluku: 
 
1. Jedriličarski klub MORNAR proglašen je za najuspješniji klub iz pojedinačnog sporta za 2016. g. 
2. Baseball klub NADA SHIP MANAGEMENT proglašen je za najuspješniji klub momčadskog sporta za 

2016.g. 
Povela se rasprava o kriterijima ove kategorije nagrada slijedom čega je Izvršni odbor donio zaključak 
kako bi se kriteriji trebali jasnije definirati. 

Ad.5. 
Nakon rasprave po ovoj točki dnevnog reda odlučeno je dvije zamolbe za prijem u članstvo Saveza 
(Pikado klub Tuning caffe i Kuglački klub „Marjan 1934“) ostaviti za jednu od narednih sjednica. 

Ad.6. 
6.1. 
Izvršni odbor potvrdio je svoju odluku usuglašenu telefonskim putem (5.4.2017.) o potpisivanju 
ugovora o zajmu s HNK HAJDUK u iznosu od 1.500.000,00 kuna. U dogovoru sa Službom za sport Grada 
Splita potpisivanju zajma se pristupilo zbog nastalih problema u financiranju splitskih sportskih udruga 
(kako bi se premostilo razdoblje do usvajanja nove odluke o privremenom financiranju proračuna 
Grada odnosno do usvajanja proračuna za 2017.).  
U svrhu odobrenja zajma Savez je Hajduku izdao 2 bjanko mjenice (jednu na 1.000.000,00 i drugu na 
500.000,00 kuna), ovjerene kod javnog bilježnika, a kao sredstvo osiguranja povrata zajma uz 
ugovorenu kamatu od 5%. Potpisivanje ugovora obavljeno je 6. travnja, a ugovorena sredstva su 
prebačena na žiro račun Saveza 24. travnja 2017. Interventna sredstva Savez će raspodijeliti splitskim 
udrugama, članicama SSŠ-a u istim omjerima kako je to učinio Grad kod isplata sredstava za pripreme 
i natjecanja za I. tromjesečje 2017., sve sukladno odluci Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih 
projekata i programa temeljem javnog poziva za Javne potrebe u sportu za 2017.  
 
Za potrebe transfera financijskih sredstava krajnjim korisnicima zajma, stručna služba Saveza 
pripremila je dvije verzije ugovora o zajmu.  
Izvršni odbor donio je odluku po kojoj će se klubovima na potpisivanje ponuditi verzija ugovora bez 
zadužnice umjesto koje će klubovi biti u obvezi potpisati bjanko ugovor o cesiji kao sredstvo osiguranja 
povrata zajma uz ugovorenu kamatu (supotpisnici cesije su: SSŠ, Grad i klub). 

6.2. 
Za stipendije vrhunskih sportaša (za prvo tromjesečje ove godine) Grad Split je na žiro račun Saveza 
izvršio uplatu financijskih sredstva u iznosu od 372.500,00 kuna. Zadužuje se stručna služba Saveza za 
realizaciju isplate i potpisivanje ugovora između Saveza, stipendiranog sportaša i matičnog kluba. 
 

 Sjednica Izvršnog odbora zaključena je u 20,00 sati. 

 
          

Predsjednik: 
 
        Ivan Veštić 


