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ZAPISNIK 

S 12. redovne sjednice Izvršnog odbora Samoborskog športskog saveza, koja se održala u petak 
22.03. 2019. u 19 sati u uredu Samoborskog športskog saveza.   
 
Nazočni članovi Izvršnog odbora Samoborskog športskog saveza:  
Miro Kelečić - predsjednik,  Dragutin Marović - potpredsjednik, Davor Cipek – potpredsjednik, 
Vladimir Čerkez – član, Mladen Vlahović – član, Ljiljana Šurbek Bošnjak – član, Martina Bublić – 
član, Saša Kolman - član  

Ostali nazočni: Milan Garašić – predsjednik NO, Snježana Hofer – članica NO,  Marijana Radek – 
tajnica SŠS 

Obzriom da se predsjednik Samoborskog športskog saveza gosp. Miro Kelečić ispričao malim 
zakašnjenjem sjednicu je otvorio potpredsjednik gosp. Davor Cipek I pozdravio je nazočne na 
12. redovnoj sjednici Izvršnog odbora SŠS za mandatno razdoblje 2017. – 2021.,  utvrdio kvorum 
i predložio usvajanje dnevnog reda kojeg su članovi IO primili u materijalima za sjednicu.  
Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno. 
 
Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći 

 

D N E V N I   R E D: 

1. Usvajanje zapisnika s 11. redovne sjednice Izvršnog odbora Samoborskog športskog 
saveza održane  23. 01. 2019. u 18,30 sati u uredu Samoborskog športskog saveza. 

2. Kontrola realizacije mjesečnih prometa i isplata od 01. siječnja 2019. do 13. ožujka 2019. 
iz Programa Javnih potreba u sportu Grada Samobora za 2019. 

3. Usvajanje odluke o raspisivanju javnih poziva/Natječaja iz pozicije rezerva, rekreacija, 
školovanje kadrova, razvojni programi 

4. Usvajanje odluke o raspisivanju izbora za člana IO SŠS za mandat 2017 – 2021 i prijedloga 
odluke izbora za člana IO SŠS  

5. Usvajanje prijedloga odluke o prijemu u članstvo Samoborskog športskog saveza HPD 
Bregana 

6. Usvajanje prijedloga Izvješća o radu Samoborskog športskog saveza za 2018. godinu 
- Programsko izvješće Samoborskog športskog saveza za 2018. godinu 
- Financijsko izvješće Samoborskog športskog saveza za 2018. godinu 
- Izvješće Nadzornog odbora Samoborskog športskog saveza za 2018. godinu 

7. Usvajanje prijedloga raspodjele Programa Javnih potreba u sportu Grada Samobora u 
2019. godini 

8. Organizacija redovne Skupštine Samoborskog športskog saveza 
9. Zamolba Judo kluba Okami 
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10. Zamolba HVIDRA Samobor – Prvenstvo Hrvatske u pikadu 
11. Usvajanje odluke o javljanju na natječaj Aktivne zajednice Hrvatskog olimpijskog odbora 
12. Pitanja, prijedlozi i ostale informacije -pravdanje računa, revizije, kontrole 

 
Ad. 1 

 
Članovi Izvršnog odbora Samoborskog športskog saveza  jednoglasno su javnim glasovanjem, 
donijeli odluku o verifikaciji zapisnika s 11. redovne sjednice Izvršnog odbora Samoborskog 
športskog saveza održane 23. 01. 2019. u 18,30 sati. 
 

Ad.2 
 

Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza po točki 2. dnevnog reda razmatrao usvajanje 
kontrole realizacije mjesečnih prometa i isplata od 01. siječnja 2019. do 13. ožujka 2019. iz 
Programa Javnih potreba u sportu Grada Samobora za 2019. 
Predstavnik komisije bio gosp. Milan Garašić i gosp. Saša Kolman. 
Gosp. Milan Garašić je naveo da je imao pitanja po pitanju realizacije na koja je tražio odgovor i 
isti je dobio od tajnice. 
 
Po zaključenju IO Samoborskog športskog saveza jednoglasno je donio sljedeći  

 
ZAKLJUČAK 

 
1. Usvaja se izvješće Komisije za kontrolu realizacije mjesečnih prometa i isplata iz 

Programa Javnih potreba u sportu grada Samobora za razdoblje od 01. siječnja do 
13. ožujka 2019. gdje se navodi da su sva plaćanja provedena u skladu s odlukama 
Izvršnog odbora kao i ostalim aktima Saveza. 

 
 

Ad.3. 
 

Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza pod točkom 3. dnevnog reda razmatrao je 
usvajanje odluke o raspisivanju javnih poziva/Natječaja iz pozicije rezerva, rekreacija, školovanje 
kadrova, razvojni program.  
Tajnica navodi kako se ovim putem potvrđuju odluke provoedene kroz elektronske sjednice i 
predlaže da se javni poziv za školovanje kadrova u sportu izmjeni na način da isti bude raspisan 
do potrošnje sredstava odnosno do 01. 12. 2019. godine. 
Po zaključenju rasprave izvršni odbor Samoborskog športskog saveza donosi jednoglasnu odluku 
 
 



www.samobor.hr/sportski-savez 

 

  

ZAKLJUČAK 
1. Usvajaju se odluke o raspisivanju javnih poziva/natječaja po prijedlogu dostavljenom u 

dokumentaciji za sjednicu Izvršnog odbora 
2. Usvaja se odluku kojom se prihvaćaju izmjene javnog poziva/natječaja za školovanje 

kadrova u sportu na način da je natječaj otvoren do potrošnje sredstava odnosno do 01. 
12. 2019. 

 
Ad. 4 

 
Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza pod točkom 4. dnevnog reda razmatrao je 
usvajanje odluke o raspisivanju izbora za člana IO SŠS za mandat 2017 – 2021 i prijedloga odluke 
izbora kandidata za člana IO SŠS.  
Predsjednik je naveo da je sukladno Statutu i Pravilniku o radu Skupštine Samoborskog 
športskog saveza  20. veljače 2019. godine elektronskom sjednicom usvojena odluka o 
raspisivanju poziva za provedbu izbora člana za člana Izvršnog odbora Samoborskog športskog 
saveza koji je bio otvoren do 10. ožujka 2019. 
U otvorenom roku došla je jedna prijava gosp. Darija Gaće iz Rukometnog kluba Rudar. 
Predsjednik smatra da je kandidatura pravovaljana i da će gosp. Gaća biti velika pomoć u radu 
Izvršnog odbora u mandatu 2017 – 2021. 
Predsjednik otvara raspravu.  
Nakon rasprave izvršni odbor jednoglasno donosi slijedeći zaključak 

 

ZAKLJUČAK 
 

1. Usvaja se prijedlog odluke da se Darijo Gaća iz Rukometnog kluba Rudar kandidira za 
člana Izvršnog odbora Samoborskog športskog savaza na prvoj sjednici Skupštine 
Samoborskog športskog saveza. 

 
Ad 5. 

 
Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza pod točkom 5. dnevnog reda razmatrao je 
usvajanje odluke o o prijemu u članstvo Samoborskog športskog saveza Hrvatskog planinarskog 
društva Bregana. 
Predsjednik je naveo da je pristigla zamolba HPD Bregana za prijem u članstvu. Sukladno statutu 
SŠS zaprimili smo svu potrebnu dokumentaciju koju je HPD Bregana trebao dostaviti. 
 Prijedlog stavlja na raspravu. 

Po zaključenju rasprave IO Samoborskog športskog saveza  jednoglasno je donio  sljedeći 
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ZAKLJUČAK 

 
1. Usvaja se prijedlog odluke  o prijemu Hrvatskog planinarskog društva Bregana u članstvo 

Samoborskog športskog saveza 
2. Prijedlog odluke o prijemu dostavlja se na usvajanje Skupštini Samoborskog športskog 

saveza na prvoj sljedećoj sjednici. 
 

Ad 6. 
 

Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza razmatrao je pod točkom 6. dnevnog reda 
usvajanje prijedloga  Izvješća o radu Samoborskog športskog saveza za 2018. Godinu. 
Predsjednik navodi kako su svi zaprimili kompletno u materijalima Programsko izvješće 
Samoborskog športskog saveza za 2018. godinu, financijsko izvješće Samoborskog športskog 
saveza za 2018. Godinu kao i izvješće Nadzornog odbora Samoborskog športskog saveza za 
2018. 
Otvara raspravu. 
Nakon provedene rasprave Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza jednoglasno je donio 
sljedeći 

 

Z A K L J U Č A K : 

1. Usvaja se prijedlog odluke za prihvaćanje Programskog izvješće Samoborskog športskog 
saveza za 2018. godinu, financijskog izvješća Samoborskog športskog saveza za 2018. 
godinu kao i izvješće Nadzornog odbora Samoborskog športskog saveza za 2018. godinu 

2. Prijedlozi programskog, financijskog i izvješća nadzornog odobra za 2018. godina daju se 
na usvajanje Skupštini Samoborskog športskog saveza na prvoj sljedećoj sjednici 
Skupštine. 

Ad 7. 

Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza pod točkom 7.  dnevnog reda razmatrao je 
usvajanje prijedloga raspodjele Programa Javnih potreba u sportu Grada Samobora u 2019. 
godini. 
Gosp. Vladimir Čerkez je podnio izvješće komisije za utvrđivanje formalnih uvjeta natječaja. 
Predsjednik Miro Kelečić nakon tog izvješća podnosi izvješće komisije za vrednovanje pristiglih 
prijava. 
Tajnica je obrazložila promjene u program JP u sportu za 2019. kao i prijedlog raspodjele. 
Predsjednik otvara raspravu. 
 

Po zaključenju rasprave IO Samoborskog športskog saveza  jednoglasno je donio  sljedeći 
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ZAKLJUČAK 

 
1. Usvaja se prijedlog odluke o raspodjeli sredstava u Progamu Javnih potreba u sportu 

Grada Samobora za 2019. godinu 
2. Prijedlog raspodjele daje se na usvajanje Skupštini Samoborskog športskog saveza na 

sljedećoj sjednici Skupštine. 
 

Ad 8. 
 

Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza pod točkom 8. dnevnog reda razmatrao je 
donošenje odluke o organizaciji redovne Skupštine Samoborskog športskog saveza 
Predsjednik navodi prijedlog da se Skupština održi 01. travnja 2019. s dnevnim redom kako je 
predloženo u materijalima dostavljenim za sjednicu Izvršnog odbora. 
Po završetku rasprave Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza jednoglasno donosi odluku 
 
 

Z A K L J U Č A K: 

 
1. Donosi se odluka o održavanju redovne sjednice Skupštine Samoborskog 

športskog saveza za 01. travnja 2019. u 19 sati u holu SD Samobor. 
 

Ad. 9. 
 

Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza pod točkom 9. dnevnog reda razmatrao je 
zamolbu Judo kluba Okami za pokrivanje troškova plaćanja kotizacije  za nastup na Prvenstvu 
Hrvatske u Splitu kao i trošak prijevoza i smještaja. 
Predsjednik otvara raspravu 
Po završetku rasprave Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza jednoglasno donosi odluku 
 
 

Z A K L J U Č A K: 

 
1. Donosi se odluka kojom se odobrava 1.040,00 kn Judo klubu Okami za troška 

kotizacije i goriva za potrebe prijevoza na Prvenstvo Hrvatske u judu. 
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Ad 10. 

 
Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza pod točkom 10. dnevnog reda razmatrao je 
zamolbu  HVIDRE Samobora i Svete Nedelje za sufinanciranje odlaska na Prvenstvo Hrvatske u 
pikadu. 
 Predsjednik je obrazložio zamolbu te otvara raspravu. 
 
Nakon provedene rasprave Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza jednoglasno je donio 
sljedeći 
 

 

Z A K L J U Č A K : 

1. Usvaja se odluka kojom se odobrava HVIDRA Samobora i Svete Nedelje 2.000,00 kn za 

troškove prijevoza i smještaja na Prvenstvu Hrvatske u pikadu. 

 

Ad. 11. 
 

Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza pod točkom 11. dnevnog reda  razmatrao je 
usvajanje odluke o javljanju na natječaj Aktivne zajednice Hrvatskog olimpijskog odbora.  
Tajnica je obrazložila prijedlog programa javljanja na natječaj Aktivne zajednice s programom 
izgradnje igrališta za odbojku na pijesku kao i potvrdila dobivanje podrške za realizaciju projekta 
od Zajednice športskih udruga i saveza Zagrebačke županije. 
Prvotni prijedlog izgradnje igrališta na pijesku kod Sportske dvorane Samobor nije prošao jer se 
nije dobila suglasnost Gimnazije Antun Gustav Matoš Samobor. 
Prijedlog je da se ide na novu lokaciju kod OŠ Bogumil Toni Samobor. 
Nakon provedene rasprave Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza jednoglasno je donio 
sljedeći 

Z A K L J U Č A K : 

1. Usvaja se odluka o javaljanju na natječaj Aktivne zajednice za projekt izgradnje igrališta 

za odbojku na pijesku. 

2. Prihvaća se odluka o novoj lokaciji na vanjskim terenima OŠ Bogumil Toni za izgradnju  

igrališta za odbojku na pijesku. 
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Ad 12. 
Pod točkom 12. Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza razmatrao je zamolbe koje su 
pristigle kroz javljanja udruga na javne pozive/natječaje Samoborskog športskog saveza kao i 
zasebne zamolbe. 
Predsjednik obrazlaže prijedloge programa i prijedloge komisije za vrednovanje programa. 
Nakon provedene rasprave Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza jednoglasno je donio 
sljedeći 
 

Z A K L J U Č A K : 

1. Usvaja se odluka kojom se odobrava ŠRD Out fit 18.000,00 kn za rekreaciju 

srednjoškolaca Grada Samobora tijekom 2019. godine za trenera voditelja i najam 

prostora za vrijeme održavanja programa – pozicija 6 – ostali programi sportske 

rekreacije 

2. Usvaja se odluka kojom se odobrava STK Samobor 8.000,00 kn za nabavu klima uređaja 

za dvoranu – pozicija 12 – ostali programi i rezerva 

3. Usvaja se odluka kojom se odobrava Nogometnom središtu samobor 4.400,00 kn za 

troškove kotizacija za nogometne klubove Grada Samobora za učestvovanje u Zimskoj ligi 

2019. – pozicja 12 – ostali programi i rezerva 

 

Također, tajnica je pod ovom točkom dnevnog reda upoznala Izvršni odbor s dopisom i 

prijedlogom suradnje  Erste banke kojom predlažu da postanu službena banka Samoborskog 

športskog saveza.  

Predsjednik predlaže da se vide prednosti i pogodnosti koje banka nudi Samoborskom 

športskom saveua i mogućnosti sponzoriranja sporta Grada Samobora. 

Tajnica također upoznaje Izvršni odbor s dopisom gosp. Vladimira Vukovića vezano na izbor 

najboljih u sportu Grada Samobora. 

Izvršni odbor prima na znanje dopis i prijedloge koje će u dogledno vrijeme razmotriti. 

Također, predsjednik navodi da je pristigla zamolba KKK Fortis za školovanje kadrova. Predlaže 

da se jave na službeno objavljeni natječaj za školovanje kadrova. 

Izvršni odbor primio je na znanje I prihvatio prijedloge predsjednika. 

 

Sjednica je završila u 21,00 sat. 
Zapisnik pohranjen je u arhivi tajništva Samoborskog športskog saveza. 
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  Zapisničar:       Predsjednik: 

Marijana Radek               Miro Kelečić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


