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I Z V J E Š Ć E
Skupštini Sportske zajednice Grada Poreča za 2016. godinu
UVODNE NAPOMENE:
Nadzorni odbor SZGP u sastavu: Kristijan Klarić (predsjednik), Gordana Šušljik
(članica) i Alen Kalčić (član) na svoju je dužnost izabran na sjednici Skupštine
održanoj 16. veljače 2017. godine, te svoju dužnost obavlja vrlo kratko vrijeme,
svega mjesec i pol dana. To je vrlo kratak period da bi se stekao potpun i temeljit
uvid u atkivnosti SZGP, bez obzira što su dva člana NO-a, Klarić i Kalčić, bili članovi
tog tijela i zadnja tri mjeseca prošle godine, od 29. rujna 2016. godine, do isteka
mandata prošlog saziva Skupštine, 21. prosinca 2016. godine.
FINANCIJE:
Premda financijskim izvješćima i planovima koja su razmatrana na sjednicama IO-a,
popratnoj dokumentaciji i obrazloženjima, usmenim obrazloženjima koje su tajnica i
voditeljica računovodstva SZGP prenijele članovima IO-a, te dodatnim informacijama
dobivenim od voditeljice računovodstva, Nadzorni odbor je utvrdio sljedeće.
U 2016. godinu SZGP je ušla sa 639.326,00 kuna nenaplaćenih potraživanja od
perioda unazad 10-ak godina. Prosječno dakle SZGP iz raznih razloga unazad 10-ak
godina nije uspijevala naplatiti oko 60-ak tisuća kuna godišnje što u ukupnom
proračunu od oko 8 milijuna kuna s kojima godišnje raspolaže SZGP ne predstavlja
velik iznos. No s obzirom da zadnjih godina vlastiti prihodi SZGP prosječno godišnje
iznose oko 600 tisuća kuna efikasnijom naplatom vlastitih potraživanja vlastita
sredstva su godišnje mogla biti i 10-ak posto veća. Naputkom ovlaštene revizijske
kuće, s obzirom na to da je dio potraživanja bio nenaplativ, te temeljem sudske
nagodbe, u 2016. je izvršen zakonski otpis 183.410,24 kuna potraživanja, te je u
2017. SZGP ušla sa 466.430,00 kuna potraživanja.
U 2017. je SZGP ušla sa 175,729,00 kuna sredstava na računu i 994.116,00 tisuća
kuna obveza iz 2016. od kojih je najveća obveza od 422.937,39 kuna prema
prijevozniku s kojim SZGP ima sklopljen ugovor. No sve su obveze iz 2016. godine
podmirene u siječnju i veljači 2017. godine.
Zaključak: Sugerira se Skupštini i IO-u da aktivnost usmjeri ka financijskom
konsolidiranju SZGP-a na način da se maksimalno realiziraju nenaplaćena
potraživanja, te da se financijski planovi realiziraju na način da se sve obveze
nastoje realizirati unutar godine, te da se ne prenose u sljedeću godinu. Bez
obzira što financijska likvidnost SZGP u najvećoj mjeri ovisi o dotoku
sredstava iz proračuna Grada Poreča koja nisu uvijek kroz godinu u jednakim
iznosima, primjetno je da se krajem godine kod SZGP nakupi određeni broj
obveza koje se podmiruju tek u prva dva mjeseca sljedeće godine.

-2STATUS ČLANICA SZGP:
Uvidom u registar udruga Republike Hrvatske vidljivo je da određeni broj udruga koje
su članice SZGP nemaju pravno reguliran status sukladno Zakonu o udrugama i
Zakonu u sportu, nemaju sa zakonskim regulativama usklađene Statute, ne
održavaju izborne sjednice svojih tijela u zakonski određenim periodima i nemaju
zakonski ovlaštene osobe za zastupanje u pravovaljanom mandatu. Osim njih dio
udruga koje su članice SZGP nemaju nikakvu aktivnost tijekom godine, nemaju ni
aktivnih članova, niti su uključeni u redovna službena natjecanja i aktivnosti svojih
krovnih državnih i županijskih strukovnih saveza. S druge strane veći dio tih članica
dobiva financijske dotacije SZGP-a temeljene na financijskim planovima i za svoju
aktivnost besplatno koristi sportsku infrastrukturu i ostalu opremu s kojom upravlja ili
je vlasništvo SZGP što je suprotno statutarnim odredbama SZGP-a i interesima
javnih potreba u sportu Grada Poreča
Zaključak: Sugerira se Skupštini, IO-u, stručnim službama i udrugamačlanicama SZGP-a da u narednom razdoblju aktivnost usmjere ka reguliranju
pravnog statusa svih udruga-članica SZGP-a, a koje takav status još nemaju
reguliran, kako bi se sve udruge članice SZGP-a dovele u jednakopravan status
i njihovo djelovanje unutar SZGP-a bilo u skladu sa Statutom.
KORIŠTENJE SPORTSKE INFRASTRUKRURE:
Primjetno je da dio udruga koje su članice SZGP, kao i subjekata koji nisu članovi
SZGP, sportsku infrastrukturu koja im je dana na korištenje bilo trajno ili u određenim
terminima ne koristi na način kako je to određeno Statutom i Pravilnikom o korištenju
objekata SZGP. U dijelu objekata u terminima koji su im dodijeljeni određene udruge
ne provode aktivnosti sukladno vrsti sporta prema nomenklaturi sportova koje
proizlaze iz naziva tih udruga i koje su vjerojatno navedene u Statutima tih udruga.
Zaključak: Sugerira se Skupštini, IO-u i stručnim službama SZGP-a da u
narednom razdoblju aktivnost usmjere ka preispitivanju aktivnosti određenih
korisnika objekata SZGP i kvalitetnijem planiranju korištenja infrastrukture, a
sve u cilju korištenja infrastrukture isključivo na način kako to određuju
odredbe Statuta i Pravilnika o korištenju objekata SZGP, a sve to u cilju
zadovoljenja javnih potreba u sportu Grada Poreča.
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