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UR:BROJ: 2167-18-32/02-2015 

Poreč, 03.02.2016. 

                                                                                               

 

Z A P I S N I K 

sa 27. sjednice Izvršnog odbora Sportske zajednice Grada Poreča, održane dana 02.02.2016. 

godine, s početkom u 18,00 sati, u Sali za sastanke Boćarske dvorane Veli Jože. 

 

 

PRISUTNI: 

 

Markežić Milan, predsjednik, 

Požarić Darko, zamjenik predsjednika, 

Živolić Denis, član, 

Mušković Vjera, član, 

Mendiković Alfredo, član, 

Luciano Daris, član, 

Vladimir Levak, član, predstavnika Grada,  

Nadija Mendica, predsjednica NO: 

 

 

OSTALI PRISUTNI: 

 

Silvija Deković, tajnica, 

Dražen Požarić – internetski portal „Parentium“. 
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Predsjednik Milan Markežić otvara sjednicu, pozdravlja sve prisutne, konstatira da su sjednici 

prisutni svi članovi i predlaže slijedeći  

 

 

DNEVNI RED : 

 

1. Verifikacija zapisnika 26. sjednice IO SZGP. 

2. Zahtjev Odbojkaškog kluba Poreč. 

3. Organizacija svečanosti „ Dan porečkog sporta“. 

4. Nabava informatičke opreme . 

5. Zahtjev za članstvo SZGP – Kick boxing klub Prime Poreč. 

6. Zahtjev Karate kluba Finida . 

7. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja – tjelesna zaštita na utakmicama. 

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen i prešlo se na raspravu i odlučivanje po točkama dnevnog 

reda: 
 

 

AD1. Verifikacija zapisnika 26. sjednice IO SZGP 
 

Nakon čitanja zapisnika 26. sjenice IO SZGP održane 29. prosinca 2015. godine Izvršni odbor 

je jednoglasno donio sljedeći : 
 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

Prihvaća se zapisnik 26. sjednice IO SZGP održane 29. prosinca 2015. godine. 

 

AD 2.  Zahtjev Odbojkaškog kluba „Poreč“ 
 

SZGP zaprimila je zahtjev OK Poreču kojemu navode kako je klub zainteresiran za zakup 

prostora koji se nalazi lijevo od glavnog ulaza u SD Veli Jože. Riječ je o novouređenoj prostoriji u 

koju je preseljen šank koji se donedavno nalazio u hodniku dvorane. 
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Nakon rasprave Izvršni odbor jednoglasno donio  je sljedeći:             

              

 
 

ZAKLJUČAK 
 

Tajnica SZGP zadužena je da provjeri mogućnosti i uvjete pod kojima bi klub mogao dobiti 

prostor pod zakup, te utvrditi da li se klub kao neprofitna organizacija smije baviti ugostiteljskom 

djelatnošću i sl. 

                                        

 

 

 

AD 3. Organizacija svečanosti „Dan porečkog sporta“ 

 
 

Kao svake godine SZGP organizira svečanost „Dan porečkog sporta“ kako bi nagradila 

najuspješnije sportaše. 

Na 27. sjednici IO SZGP izvršilo se tajno glasanje. 

 

Nakon glasanja Izvršni odbor jednoglasno donio  je sljedeći: 

 

 

ZAKLJUČAK 
 

„Dan porečkog sporta“ održati će se u kino dvorani POUP, dana 09.02.2016. s početkom u 18:00 

sati. Svečanost će biti popraćena glazbenim programom, akrobacijskom točkom gimnastičarke, te 

će se uzvanike počastiti cateringom u predvorju kazališta.  Za organizaciju programa zadužena je 

tajnica SZGP.  

 

 

 

 

 

   AD 4. Nabava informatičke opreme 

 
Došlo je vrijeme u uredima SZGP da se promjeni dotrajala i stara informatička oprema. Sadašnji 

program ne podržava današnje zahtjeve i standarde. 
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Potrebno je zamijeniti tri računala, dva računala u knjigovodstvu i jedno računalo tajnika. 

 

Nakon rasprave Izvršni odbor jednoglasno donio  je sljedeći: 

 

ZAKLJUČAK 

 
Tajnica SZGP zadužena je da prikupi najmanje tri ponude ponuditelja informatičke opreme 

 

   AD 5. Zahtjev za članstvo SZGP – Kick boxing klub Prime Poreč 

 
Predsjednik Kick boxing kluba Prime Poreč uputio je zahtjev za primanje u članstvo SZGP. U 

zahtjevu navedeno je kako je klub  osnovan 19.12.2008., vrlo je aktivan, ima prvake Istarske 

Županije, te učestvuje na Državnim natjecanjima. 

 
Nakon rasprave Izvršni odbor jednoglasno donio  je sljedeći: 

 

ZAKLJUČAK 
 

Članovi IO SZGP odbijaju zahtjev Kick boxing kluba Prime Poreč iz razloga što u našem Gradu 

već postoji klub istog sporta. Razlog je također izbjegavanje mogućih problema kao u prethodnom 

razdoblju kada je dolazilo do nesporazuma i gašenja klubova koji su se bavili istom djelatnošću, 

odnosno sportom. 

 

 

   AD 6.Zahtjev Karate kluba Finida 

 
SZGP zaprimila je zahtjev KK Finida kojim klub moli da se odvoje potrebna sredstva , a riječ je o 

iznosu od cca 23.000,00 kuna za kupnju 200 kvadrata tatamija ( podloga koja se postavlja na 

parter dvorane, za treninge i natjecanja borilačkih klubova). 

 
Nakon rasprave Izvršni odbor jednoglasno donio  je sljedeći: 

 

                                                 ZAKLJUČAK 

 
Nakon donošenja financijskog plana za 2016. godinu odvojiti će se sredstva namijenjena  za 

kupnju sportske opreme. 

Nakon donošenja plana uzeti će se u obzir zahtjev KK Finida.                    
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   AD 7. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja – tjelesna zaštita na utakmicama. 

 
SZGP odvaja novčana sredstva iz vlastitih prihoda kako bi osigurala prisustvo traženog i 

određenog broja zaštitara na sportskim natjecanjima odnosno utakmicama.  

Opis predmeta nabave su usluge tj. Poslovi tjelesne zaštite. 

Usluge tjelesne zaštite koriste 3 sportske udruge, odnosno Rukometni klub Poreč, Nogometni klub 

Jadran – Poreč i Odbojkaški klub Poreč. Svaki od klubova odigra cca 25 utakmica godišnje ( 

ukupno 75 utakmica). 

Procijenjena vrijednost za cjelokupan predmet nabave ukupno iznosi= 40.000,00 kuna bez PDV-a. 

Usluge tjelesne zaštite i redarskih usluga obuhvaćaju: 

1. Tjelesnu zaštitu za potrebe naručitelja na prostorima i u objektima naručitelja, 

2. Tjelesnu zaštitu za potrebe naručitelja  na javnim površinama naručitelja, 

3. Redarske usluge na javnim okupljanjima u organizaciji naručitelja. 

 

 

Pozivom za dostavu ponuda SZGP prikupila je dvije ponude sljedećih 

ponuditelja: 

 

ponuditelj Cijena 1h po zaštitaru 1h X 1zaštitar X 75 

utakmica + PDV 

Sigurnost d.o.o. Labin 38,00 kn + PDV 47.500,00 kn 

Sokol Marić d.o.o. 

Zagreb 

39,90 kn + PDV 49.875,00 kn 

 

 

Nakon rasprave Izvršni odbor jednoglasno donio  je sljedeći: 

 

ZAKLJUČAK 
 

 

IO SZGP odabrao je ponudu tvrtke Sigurnost d.o.o. Labin kao najpovoljniju. 
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Predsjednik konstatira da je dnevni red današnje sjednice iscrpljen te zaključuje sjednicu. 
 

Dovršeno u 19:30 sati. 
 

 

 

                                                                                                                                    Predsjednik 

                                                                                                                                    Milan Markežić 

 

 

 

 

 


