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UR:BROJ: 2167-18-147/02-2019. 

Poreč, 19.06.2019. 

                                                                                               

 

Z A P I S N I K 

 

sa 28. sjednice Izvršnog odbora Sportske zajednice Grada Poreča, održane dana 18.06.2019. 

godine, s početkom u 19,00 sati, u prostorijama RK Poreč 

 

PRISUTNI: 

 
Alfredo Mendiković predsjednik 

Vladimir Levak član 

Mirko Banović član 

Dalibor Jakovčić dopredsjednik 

 

OSTALI PRISUTNI: 

 
Silvija Deković Starčić tajnik 

Kristijan Klarić predsjednik NO 

Roland Fable predsjednik RK Poreč 

Eduard Džoni dopredsjednik RK Poreč 

 

Alfredo Mendiković predlaže slijedeći : 

 

DNEVNI RED : 

 
1. Razmatranje potreba Rukometnog kluba Poreč. 

2. Verifikacija zapisnika 27. sjednice IO SZGP.  

3. Donošenje Odluke o početku postupka nabave „Kemijskog i mehaničkog čišćenja klimatizacijskog 

i ventilacijskog sustava SD Žatika“. 

4. Donošenje Odluke o uvjetima, kriterijima i raspisivanju natječaja za Zakup ograda nogometnog 

igrališta „Stari Jadran“ u svrhu oglašavanja. 

5. Razmatranje Izvješća manifestacije „Svjetski dan sporta“ Udruge kineziologa Poreč. 
 

 

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

reda: 
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1. Razmatranje potreba RK Poreč. 

 

Izvršni odbor SZGP pozvao je predstavnike RK Poreč koji su uputili zahtjev zajednici da mu se 

uplati 2 redovne dotacije kako bi klub podmirio dio dugova koji su nastali tokom godine. 

Klub je pozajmicama već u godini primio iznos sredstava u naprijed, te u slučaju da se u tekućem 

mjesecu isplati redovna dotacija za 6. i 7. mjesec klubu će ostati do kraja godine približno 

150.000,00 kn za redovnu djelatnost. Pozajmice iz 2018. i 2019. iznose 50.000,00 kuna.  

Izvršni odbor SZGP zatražio je od predstavnika kluba da argumentirano obrazlože svoje potrebe. 

Dopredsjednik RK Poreč, naveo je kako je sredstva za redovnu dotaciju utrošeno za podmirenje 

troškova kluba za turnire koje je organizirao u suradnji sa HRS, te jednostavno ne stižu podmiriti i 

ostale tekuće troškove kluba. 

Sportska zajednica planira nabavu čišćenja ventilacijskog sustava u SD Žatika (procijenjena 

vrijednost 70.000,00 kn + PDV), dužna je platiti osiguranje za SD Žatika ( cca 50.000,00 kuna), 

nabaviti stroj za pranje poda u SD Veli Jože (cca 20.000,00 + PDV), te izraditi energetski 

certifikat za SD Veli Jože i Palestru ( cca 40.000,00 kuna), te će za podmirenje navedenog 

koristiti sredstva vlastitih prihoda i nije u mogućnosti „posuditi“ novac klubu. 

Nakon rasprave dopredsjednik RK Poreč, izjavio je da će sljedeći tjedan nakon razgovora sa 

odborom kluba obavijestiti SZGP da li je klubu zaista traženi iznos potreban. 

 

2. Verifikacija zapisnika 27. sjednice IO SZGP.  

 

Nakon čitanja zapisnika 27. sjenice IO  SZGP održane 07. lipnja 2019. godine, Izvršni odbor je   

jednoglasno donio sljedeći : 

 

ZAKLJUČAK 

 

Prihvaća se zapisnik 27. sjednice Izvršnog odbora Sportske zajednice Grada Poreča. 

 

3. Donošenje Odluke o početku postupka nabave „Kemijskog čišćenja klimatizacijskog 

i ventilacijskog sustava u SD Žatika“. 

 

Izvršni odbor Sportske zajednica Grada Poreča donio je odluku o početku postupka 

jednostavne nabave kemijskog i mehaničkog čišćenja ventilacijskog sustava u SD Žatika. 

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 70.000,00 kuna + PDV. 

Sa najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti će se Ugovor o izvođenju radova. Radovi trebaju 

sukladno pozivu na dostavu ponuda biti izvedeni do 01. kolovoza 2019. godine. 
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4. Donošenje Odluke o uvjetima, kriterijima i raspisivanju natječaja za Zakup ograda 

nogometnog igrališta „Stari Jadran“ u svrhu oglašavanja. 

 

Krajem srpnja 2019. godine ističe Ugovor o zakupu ograde nogometnog igrališta za postavu 

reklama u sklopu nogometnog igrališta „Stari Jadran“. Izvršni odbor SZGP donije je odluku o 

raspisivanju natječaja, te će početni iznos godišnje zakupnine iznositi 15.000,00 + PDV. 

 

 

Ugovor koji će biti sklopljen između Zakupodavca i Zakupnika moći će  prestati u trenutku 

zaprimanja pismene obavijesti od strane Zakupodavca o početku građevinskih radova na prostoru 

nogometnog igrališta. 

 

Ponuditelji su dužni prilikom prijave na natječaj uplatiti jamčevinu u iznosu od 5.000,00 kuna na 

transakcijski račun Sportske Zajednice Grada Poreča, IBAN: HR24 2500 0091 1014 2677 1, 

otvoren kod Addiko Bank d.d. Zagreb. 

 

Ponuditelj s kojim bude sklopljen Ugovor o zakupu jamčevina će se uračunati u ugovorenu 

zakupninu, dok će se ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina vratiti u roku od 8 (osam) dana od 

dana objave rezultata provedenog natječaja. 

 

 

5. Razmatranje Izvješća manifestacije „Svjetski dan spora“ UK Poreč. 

 

 

Udruga kineziologa Poreč dostavila je Izvješće sa manifestacije „Svjetski dan sporta“ Poreč. 

Udruga u suradnji sa Sportskom zajednicom Grada Poreč organizirala je obilježavanje „Svjetskog 

dana sporta“ u utorak 04.06.2019. godine.  

Zbog loših vremenskih uvjeta 25.05. manifestacija je održana 04.06. 2019. godine.  

Obilježavanje je održano na Trgu Slobode u vremenu od 9:30 do 11:30 sati, uz sudjelovanje 

sportskih klubova Grada Poreč : 

1. Rukometni klub Poreč, 

2. Odbojkaški klub Poreč, 

3. Snowboard klub „Goofy“ Poreč, 

4. Košarkaški klub Poreč, 

5. Jedriličarski klub „Horizont“ Poreč, 

6. Mačevalački klub „Špada“ Poreč, 

7. Atletski klub „Maximvs“ Poreč, 

8. Stolno teniski klub „Jadran“ Poreč, 
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9. Klub ritmičke sportske gimnastike Poreč, 

10. Streličarski klub Poreč – Parenzo. 

Klubovi su svoje prezentacije – prikaz sportova i treninga izveli uz sudjelovanje trenera i 

takmičara mlađih dobnih skupina ukupno je sudjelovalo cca.60 mladih sportaša i trenera. 

Sa dječjim vrtićima Poreča dogovoren je obilazak manifestacije tako da su organizirano u 

vremenu od 9:30 do 11:00 sati prezentaciju obišla djeca iz : 

1. dječji vrtić Radost 1, 

2. dječji vrtić Radost 2, 

3. dječji vrtić Paperino 

4. dječji vrtić Cipelići, 

5. dječji vrtić 101 dalmatinac 

6. dječji vrtić Crvenkapica 

Manifestaciju obišlo cca. 400 djece uz pratnju voditeljica – teta.  

Sportska zajednica Grada Poreč poklonila je svakom djetetu i voditeljicama majicu sa natpisom 

obilježavanja „Svjetskog dana sporta“ sa logom HOO i SZGP. 

 

Izvršni odbor nakon razmatranja izvješća donio je odluku da će se UK Poreč isplatiti 2.845,00 

kuna za rad članova udruge i razglas. 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                    Predsjednik 

                                                                                                                           Alfredo Mendiković 

 

 

 

 

 


