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UR:BROJ: 2167-18-64/02-2016
Poreč, 06.07.2016.

ZAPISNIK
sa 30. sjednice Izvršnog odbora Sportske zajednice Grada Poreča, održane dana 05.07.2016.
godine, s početkom u 19,00 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.

OSTALI PRISUTNI:
Silvija Deković, tajnik.

Predsjednik Milan Markežić otvara sjednicu, pozdravlja sve prisutne, konstatira da su sjednici
prisutni svi članovi i predlaže slijedeći

DNEVNI RED :
1. Verifikacija zapisnika sa 29. sjednice IO SZGP.
2. Donošenje pravilnika o sufinanciranju školovanja i usavršavanja stručnih kadrova za
potrebe sportskih klubova i udruga članova Sportske zajednice Grada Poreča.
3. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja – PREDMET: sjedalice za SD Veli Jože.
4. Izvještaj o obavljenom revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2015. godinu.
5. Zahtjev Ženskog rukometnog kluba Poreč.
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6. Razno.

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

AD1. Verifikacija zapisnika 29. sjednice IO SZGP.
Nakon čitanja zapisnika 29. sjenice IO SZGP održane 05. svibnja 2016. godine Izvršni odbor
je jednoglasno donio sljedeći :

ZAKLJUČAK
Prihvaća se zapisnik 29. sjednice IO SZGP održane 05. svibnja 2016. godine.

AD 2. Donošenje pravilnika o sufinanciranju školovanja i usavršavanja stručnih
kadrova za potrebe sportskih klubova i udruga članova Sportske zajednice Grada
Poreča.
Na sjednici Skupštine SZGP održanoj dana 28. travnja 2016. godine, donijeta je odluka o
sufinanciranju školovanja i usavršavanja stručnih kadrova za potrebe sportskih klubova i udruga
članova SZGP, za koje je predviđeno 150.000,00 kuna iz vlastitih prihoda SZGP.
Treba izraditi Pravilnik o sufinanciranju školovanja i usavršavanja stručnih kadrova za potrebe
sportskih klubova i udruga članova SZGP, te je Izvršnom odboru SZGP predan prijedlog istoga.
Prijedlogu Pravilnika o sufinanciranju školovanja i usavršavanja stručnih kadrova za potrebe
sportskih klubova i udruga članova SZGP, dopredsjednik Darko Požarić predložio je izmjene i
dopune koje su prihvaćene od ostalih članova IO SZGP. ( Prilog prijedloga Pravilnika o
sufinanciranju školovanja i usavršavanja stručnih kadrova za potrebe sportskih klubova i udruga
članova SZGP sa dopunama i izmjenama čine sastavni dio ovoga zapisnika).
Nakon rasprave Izvršni odbor jednoglasno donio je sljedeći:
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ZAKLJUČAK

Izvršni odbor Sportske zajednice Grada Poreča proučiti će i razmotriti prijedlog Pravilnika o
sufinanciranju školovanja i usavršavanja stručnih kadrova za potrebe sportskih klubova i udruga
članova SZGP sa dopunama i izmjenama, te će na sljedećoj sjednici IO SZGP donijeti konačnu
verziju istoga, koja će biti predana Skupštini SZGP na glasanje.

AD 3. Odabir najpovoljnijeg poniditelja – PREDMET: sjedalice za SD „Veli
Jože“.
Dana 14.06.2016. SZGP donijela je odluku o početku postupka bagatelne nabave čiji je predmet
250 komada sjedalica za Sportsku dvoranu „Veli Jože“.
Vrlo je važno napomenuti da je SZGP u 2016. godini već nabavila 450 komada sjedalica po vrlo
povoljnoj akcijskoj cijeni. Da bi dvorana bila kompletirana sjedalicama potrebno je nabaviti još
250 komada sa jednakim karakteristikama, odnosno PVC materijala, sa naslonom, dimenzijama Š
42xD 40X V32 cm, UV zaštićena i boja azzuro/baby blue
.
Ponude su u roku za dostavu dostavili sljedeći ponuditelji:
1. HK STYLE iz Zagreba čija je cijena ponude iznosila 30.000,00 HRK + PDV,
2. GHIA SPORT d.o.o. iz Pazina čija je cijena ponude iznosila 26.750,00 HRK + PDV.
Nakon glasanja Izvršni odbor jednoglasno donio je sljedeći:

ZAKLJUČAK
Ponuda ponuditelja GHIA SPORT d.o.o, Industrijska ulica 31, 5200 Pazin,
odabrana je kao najpovoljnija, nakon ocjene i pregleda ponude.
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AD 4. Izvještaj o obavljenom revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2015.
godinu.
U lipnju 2016. godine, odrađena je revizija neovisnog revizora tj revizijski uvid u financijske
izvještaje neprofitne organizacije SZGP za 2015. godinu, koji obuhvaćaju Bilancu na dan 31.
prosinca 2015. na obrascu BIL-NPF, Izvještaj o prihodima i rashodima za tada završenu godinu
PR-RAS-NPF i Bilješke koje su dopuna podataka iz Bilance i Izvještaja o prihodima i rashodima.
Svu dokumentaciju koju je revizor zatražio SZGP je ažurno predala.
Revizor je u Zaključku Izvještaj neovisnog revizora o revizijskom uvidu SZGP naveo sljedeće:
„ Temeljem našeg revizijskog uvida, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da
povjerujemo kako financijski izvještaji neprofitne organizacije Sportske zajednice Grada Poreča
za 2015. godinu nisu sastavljeni, u svim značajnim odrednicama u skladu sa Zakonom o
financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. (Narodne novine, br. 121/14).
Nisu pronađene nikakve nepravilnosti u radu Sportske zajednice Grada Poreča, revizor je u više
navrata pohvalio rad knjigovođa SZGP, te iskazao čuđenje kako samo dvije osobe obavljaju na
izuzetno kvalitetan način ovako opsežan posao.
Dopredsjednik, Darko Požarić prisjetio je članove IO SZGP o nedavno održanom sastanku sa
članovima NO SZGP na kojemu je tema bilo Izvješće Nadzornog odbora SZGP za 2015. godinu u
kojemu je navedeno da rad SZGP nije zadovoljavajući. Nakon obavljene revizije i kontrole
poreznih inspektora dokazano je da SZGP radi u skladu sa Zakonom. Dopredsjednik smatra da je
Izvješće NO SZGP o radu SZGP za 2015. godinu bilo sastavljeno sa namjerom da se ocrni rad
nekih osoba i ošteti zajednicu.
IO SZGP jednoglasno donio je sljedeći

ZAKLJUČAK
Sa velikim zadovoljstvom prihvaća se Zaključak Izvještaja neovisnog revizora o revizijskom
uvidu SZGP, te predlaže da se isti objavi na web stranici Sportske zajednice Grada Poreča
www.szgp.hr.

AD 5. Zahtjev Ženskog rukometnog kluba Poreč
Dana 04.05.2016. SZGP zaprimila je zahtjev Ženskog rukometnog kluba Poreč za
imenovanjem predstavnika ŽRK Poreč u Skupštini SZGP.
ŽRK Poreč je u zahtjevu naveo da ima 75 aktivnih članica, te se ubraja u veće klubove SZGP.
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Smatraju da od osnivanja kluba 2009. godine do danas nisu odgovarajuće zastupljeni u
Skupštini SZGP, te mole da se pozivi za sjednice Skupštine SZGP sa popratnim materijalima
šalju na adresu ŽRK Poreč.

Bez diskusije članovi IO SZGP jednoglasno donijeli su sljedeći

ZAKLJUČAK
Zahtjev Ženskog rukometnog kluba ne prihvaća se. ŽRK Poreč je u istoj izbornoj jedinici sa
RK Poreč. Predstavnik istoga sporta u Skupštini SZGP je predsjednik Rukometnog kluba
Poreč Roland Fable koji je dužan izvijestiti Ženski rukometni klub o održavanju sjednica
Skupštine, te i isti predstavljati.

AD 6. Razno.
AD 6.1. Preuređeno vanjsko košarkaško igralište.
Košarkaško igralište u sklopu SRC „Veli Jože“ redovito je okupljalište rekreativaca, školaraca i
zaljubljenika u košarku. Nakon preuređenja okruglo vanjsko igralište dobilo je 200 sjedalicama
postojećim betonskim tribinama, dok su košarkaške drvene ploče na konstrukcijama zamijenjene
novima od pleksiglasa sa novim zglobnim obručima i mrežicama. Postavljena su i dodatna dva
nova temelja s pripadajućim pločama, obručima i mrežicama. Odstranjena je stara gumena
podloga i očišćena sve do asfaltne podloge površine oko tisuću četvornih metara, a potom su
naneseni među premaz i završni sloj sa EPDM crvenom granuliranom smjesom, sukladno
standardima i normama za takvu vrstu sportskih podloga. Na terenu su uzduž i poprijeko iscrtane
linije glavnog košarkaškog terena, te je moguć istovremeni trening četiri ekipa.
Ulazak motornih vozila, odnosno motocikla i mopeda onemogućen je metalnim pregradama.
Bitno je naglasiti da je panel ogradu, stupove i ugradnju donirala tvrtka Lego Lim iz Kaštelira.
AD. 6.2. Nadzor poreznih inspektora.
Ministarstvo financija – služba za nadzor, izvršila je porezni nadzor u SZGP o čemu je dana
31.05.2016. godine sastavljen zapisnik.
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U postupku poreznog nadzora kontrolirani su svi izlazni računi koji se odnose na 2015. godinu i
svi ulazni računi, prilikom čega je utvrđeno da se obračun PDV-a vrši u skladu sa Zakonom o
PDV-u.

Predsjednik konstatira da je dnevni red današnje sjednice iscrpljen te zaključuje sjednicu.
Dovršeno u 20:15 sati.

Predsjednik
Milan Markežić

