ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA OSIJEKA
Reisnerova 46/a, 31000 Osijek; tel: 031/227 500, 227 501; fax: 227 515
e-mail tajništva: sport@zsugos.hr; športska evidencija: zsugos@zsugos.hr
web: www.zsugos.hr; OIB: 41954548138

Na temelju članka 43. Statuta Zajednice športskih udruga grada Osijeka, Skupština je, na 14.
sjednici održanoj 3. 3. 2015. g., donijela sljedeće

I Z V J E Š Ć E
O OSTVARENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU
NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA ZA 2014. G.

UVOD

Program javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2014. g. osiguravao je
minimalne i nužne uvjete u funkciji održavanja dostignute razine kvalitete i funkcioniranja
sportskog sustava.
Svojim sadržajima „A“ i „B“ Program je obuhvatio sve aktivnosti, poslove i djelatnosti
određene Zakonom o sportu, a bile su značajne za sport grada Osijeka.
Planirana sredstva, iako nedostatna, krajnjim su korisnicima bila siguran i redovni izvor
sufinanciranja u osiguravanju nesmetane provedbe aktivnosti i funkcioniranja.

ZAKONSKE ODREDBE
Zakon o sportu (NN 94/13., članak 76. stavak 7.) obvezuje Zajednicu športskih udruga,
nadležnom tijelu Grada, podnijeti izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu i
utrošku sredstava osiguranih za zadovoljavanje javnih potreba, u roku propisanom Zakonom o
proračunu.
Zakonsku odredbu o prenošenju sredstava za zadovoljavanje potreba u sportu na račun
Zajednice, Grad Osijek je tijekom 2014. g. uredno izvršavao i, prema dogovorenoj dinamici,
doznačavao sredstva planirana za poslove, aktivnosti i djelatnosti utvrđene u Programskom
sadržaju „A“.
Slijedom zakonske obveze, ovo Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za
2014. g. koncipirano je i izrađeno prema prihvaćenom Programu. Izvješće obuhvaća sva
područja i njihove sadržaje, a temelji se na dostavljenim izvješćima korisnika, radu Zajednice
športskih udruga grada Osijeka i nadležnog gradskog odjela.

PROGRAMSKA PODRUČJA

Program javnih potreba u sportu za 2014. g. imao je Programski sadržaj „A“ i „B“ s
utvrđenim poslovima, aktivnostima i djelatnostima, kao i planiranim iznosima za njihovu
realizaciju tijekom 2014. g.

I. PROGRAMSKI SADRŽAJ „A“

12.277.000,00

Ovaj Programski sadržaj bio je namijenjen poticanju i promicanju sporta, sportu djece i
mladeži, sustavu sportskih priprema i natjecanja, djelovanju sportskih udruga - klubova,
sportskoj rekreaciji i sportskim aktivnostima osoba s invaliditetom, radu Zajednice športskih
udruga i sportskih saveza, te osiguravanju uvjeta za stručni rad u klubovima.
Programom javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2014. g. od 22. 11. 2013. g.
i njegovim izmjenama i dopunama od 8. 5. 2014. i 14. 11. 2014. g., osigurano je
12.277.000,00 kuna za provedbu ovog Programskog sadržaja.
Gradsko vijeće je, na sjednici od 14. 11. 2014. g., donijelo Program izmjena Programa javnih
potreba u sportu na području grada Osijeka za 2014. g., kojim je u točki 4., podtočki 4.1.,
podpodtočki 4.1.1. NK Osijek - Škola mladeži iznos od 1.000.000,00 kuna zamijenjen
iznosom od 1.700.000,00 kuna. Kako navedena razlika iznosa nije doznačena na transakcijski
račun Zajednice već izravno korisniku, nije niti iskazana u Godišnjem obračunu Zajednice za
2014. g.
Osigurana sredstva korištena su za financiranje svih programskih aktivnosti sukladno
Programu za 2014. g. i uz pridržavanje preporuka Unutarnje kontrole Grada, kojima se
osigurala još veća transparentnost provedbe i učinkovitost nadzora trošenja proračunskih
sredstava.
Za njegovu je provedbu bila zadužena Zajednica športskih udruga grada Osijeka, u suradnji s
nadležnim upravnim tijelom Grada Osijeka i članicama.

1. POTICANJE I PROMICANJE SPORTA

985.000,00

Ovo je područje, sa svojih 5 zasebnih programa, bilo usmjereno na iskazivanje značaja i
vrijednosti sporta kao gospodarske i društvene djelatnosti.

1.1. Informacijska, izdavačka i promidžbena djelatnost

30.000,00

Putem ovih djelatnosti, kao bitnim segmentima osječkog sporta, Zajednica je uspješno
ostvarila stalnu suradnju sa svojim članicama i sportskom, ali i širom društvenom javnošću.
Osigurana sredstva korištena su za uređenje i dizajniranje internet stranice Zajednice, koja je
stalno dostupna baza osječkog sporta za kvalitetniju razmjenu neophodnih informacija u
sportu i izdavanje Osječko-baranjskog sportskog godišnjaka za 2013. g., u nakladi od 400
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primjeraka. Prezentacija ove, za sport grada, važne publikacije održana je 3. 7. na TC Perivoj
kralja Tomislava.
Kao promidžbenu djelatnost, Zajednica je 19. 12. 2014. g. organizirala tradicionalnu, 57. po
redu, manifestaciju „Sportaš 2014.“, na kojoj su proglašeni najuspješniji sportaši, trener i
klubovi u 13 kategorija.
Za provedbu navedenih aktivnosti, pored planiranog iznosa ovog sadržaja, i u Programskom
sadržaju „B“ bilo je planirano 25.000,00 kuna. Za navedene aktivnosti utrošeno je 58.584,19
kuna.

1.2. Aktivnosti od posebnog interesa

75.000,00

Planirane sportsko-rekreacijske aktivnosti ovog sadržaja su održane, a sredstva su nositeljima
aktivnosti u planiranim iznosima doznačena na temelju zamolbi.
Nositelji aktivnosti bili su Školski sportski savez grada (organizacija izlučnih natjecanja za
Sportske igre mladih), Gradski savez za sportsku rekreaciju „Sport za sve“ (organizacija
biciklijada i obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana) i Plivački klub „Osijek Žito“ (kao
jedini predstavnik iz Hrvatske, sa svoja 4 člana, od 6. - 11.12. nastupio je na 48.
međunarodnim dječjim igrama u Lake Macquariu, Australija, uz sudjelovanje 80 gradova iz
32 zemlje).

1.3. Sportske stipendije i naknade za vrhunske i darovite sportaše

855.000,00

U 2014. g. sportsku stipendiju i naknadu primalo je ukupno 106 sportaša - 23 vrhunska i 83
darovita sportaša.
Status vrhunskog sportaša I. kategorije imalo je 14 sportaša iz 7 klubova i 6 sportova, a II.
kategorije 9 sportaša iz 8 klubova i 7 sportova. Iznos sportskih stipendija i naknada bio je od
900,00-3.000,00 kuna.
Status darovitog sportaša V. kategorije imalo je 33 sportaša iz 12 klubova i 10 sportova, a VI.
kategorije 50 sportaša iz 11 klubova i 10 sportova. Iznosi sportskih stipendija za darovite
sportaše kretali su se od 300,00-600,00 kuna.
Sportske stipendije i naknade Zajednica je sportašima redovno isplaćivala na temelju
sklopljenih ugovora, sukladno Pravilnicima o stipendiranju sportaša.

1.4. Stručni poslovi u sportu

25.000,00

Sredstva ovog sadržaja koristili su Udruga kineziologa grada Osijeka i Zbor učitelja i trenera
sportova na snijegu, a za potrebe organizacije i sudjelovanja na seminarima, tečajevima i
savjetovanjima za osposobljavanje stručnog trenerskog kadra u sportu.
Planirana sredstva svojom je odlukom Izvršni odbor dodijelio Udruzi kineziologa (20.000,00
kuna) i Zboru učitelja i trenera sportova na snijegu (5.000,00 kuna).
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1.5. Programi Hrvatskog olimpijskog odbora i sportske zajednice

10.000,00

Planiranim sredstvima osigurao se bitan uvjet za kandidiranje sportskih udruga kao korisnika
za novčanu potporu Hrvatskog olimpijskog odbora kroz program „Aktivna zajednica“.
U 2014. g. niti jedna sportska udruga nije podnijela zahtjev za korištenje sredstava iz
programa „Aktivna zajednica“.
Planirani iznos od 10.000,00 kuna je prenamijenjen i korišten je za plaće trenera - instruktora.

2. SPORT DJECE I MLADEŽI

580.000,00

Ovaj segment sportske djelatnosti vrlo je značajan jer se putem njega prožimaju zajednički
interesi školskog i sportskog sustava, a s ciljem ostvarivanja zajedničkog cilja - unaprjeđenje
zdravog i kreativnog načina života djece i mladeži i stvaranje navika za stalnim bavljenjem
sportom putem sportske poduke, posebno nadarene djece.
Program sporta djece i mladeži u 2014. g. provodio se kroz djelatnost Školskog športskog
saveza grada Osijeka i Studentskog športskog saveza.

2.1. ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA OSIJEKA

480.000,00

Školski športski savez grada Osijeka svoj je program tijekom 2014. g. realizirao
organizacijom 52. sportskog prvenstva za osnovne i srednje škole, provedbom aktivnosti za
škole i dječje vrtiće, organiziranjem i sudjelovanjem u manifestacijama i održavanjem
prigodnih svečanosti za dodjelu nagrada i priznanja najboljim i najuspješnijim učenicima,
školama i profesorima.
U sportskim natjecanjima sudjelovalo je 28 od 29 školskih sportskih društava osnovnih škola
i 18 od 19 školskih sportskih društava srednjih škola, u kojima je bilo uključeno 5.074
natjecatelja.
Športska natjecanja za osnovne škole provedena su u 27 sportskih disciplina, a sudjelovalo je
412 ekipa s 3.397 natjecatelja (1.443 učenice i 1.954 učenika). Ukupno je odigrana 501
utakmica - 290 dječaka i 211 djevojčica. Za najbolje školsko sportsko društvo osnovnih škola
proglašeno je ŠŠD „Filipovićka“ OŠ Ivana Filipovića.
U sportskim natjecanjima srednjih škola sudjelovalo je 348 ekipa s 1.677 natjecatelja (632
djevojke i 1.045 mladića), s ukupno 293 odigrane utakmice (191 mladić i 102 djevojke) u 15
sportskih disciplina. Za najbolje sportsko društvo srednjih škola proglašeno je ŠSD
„Gymnicus“ I. gimnazije Osijek.
Za organizaciju sportskih natjecanja osnovnih i srednjih škola Savezu je osigurano korištenje
ŠD Jug, ŠD Zrinjevac, NŠD Gradski vrt, Srednjoškolskog igrališta, Sokolskog doma,
Gradskih bazena, Gradskog klizališta, Kuglane Pampas, Hipodroma Pampas, Stadiona
Gradski vrt i sportskih dvorana osnovnih i srednjih škola.
Poseban program za škole realiziran je provjerom znanja plivanja, obukom neplivača 5.
razreda i školom skijanja. U programe je bilo uključeno 1.003 učenika iz svih osnovnih škola
4

u gradu. Programi su organizirani na Gradskim bazenima i Mariborskom Pohorju. Za
provedbu programa bilo je zaduženo 11 voditelja.
Program za dječje vrtiće obuhvatio je rad sportskih vrtića (ritmičko-sportska gimnastika i
univerzalna sportska škola), škole klizanja i program navikavanja djece na vodu i igre na
vodi. U sve programe bilo je uključeno blizu 1.350 polaznika iz 26 vrtića. Programi su
organizirani u 3 vrtića, na Gradskom klizalištu i Gradskim bazenima, a provelo ih je 10
voditelja.
Pored navedenih aktivnosti, Savez je 8. 3. 2014. g. organizirao tradicionalnu manifestaciju
Školski sportski dan, kada je odigrano 12 završnih utakmica srednjoškolaca i osnovaca u 4
sporta. Po završetku nastave (lipanj/srpanj), 11. put zaredom organizirana su izlučna
natjecanja u 10 sportova za Sportske igre mladih. U natjecanjima je sudjelovalo oko 580
natjecatelja iz Osijeka. Na završnici u Splitu nastupilo je 90-tak učenika sportaša grada
Osijeka.
Sa svojim članicama - školskim sportskim klubovima, Savez je organizirao i sudjelovao u
obilježavanju Svjetskog dana sporta i Hrvatskog olimpijskog dana.
Osigurana sredstva korištena su za stručni rad - plaće radnika Saveza, stimulacije učiteljima i
nastavnicima, stručno usavršavanje, troškove organizacije navedenih aktivnosti i troškove
izdavanja biltena „Sport u školi“, koji dobivaju sve škole.

2.2. Studentski sport

80.000,00

Program studentskog sporta proveo je STUDENTSKI ŠPORTSKI SAVEZ SVEUČILIŠTA
JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, koji je organizirao sveučilišna prvenstva u 13
sportskih disciplina u muškoj i ženskoj konkurenciji.
Na sveučilišnim prvenstvima - 8 ekipnih i 5 pojedinačnih - sudjelovalo je 10 studentskih
sportskih klubova s ukupno 900 natjecatelja - 500 studenata i 400 studentica.
Pored sveučilišnog prvenstva, studenti su sudjelovali na Sveučilišnom sportskom prvenstvu
Republike Hrvatske u Puli (25. 5. - 1. 6. 2014.). Sveučilište je nastupalo u rukometu (m/ž),
košarci (m/ž), šahu (m/ž), odbojci na pijesku (m/ž), malom nogometu (ž) i odbojci (m/ž). Na
prvenstvu su osvojili pet 2. mjesta (rukomet - m/ž, odbojka m/ž i šah studentice) i četiri 3.
mjesta (košarka m/ž, šah studenti i odbojka na pijesku studentice).
Od 24. 7. - 8. 8. 2014. g. Sveučilište je u Rotterdamu (Nizozemska) s muškom i ženskom
nogometnom ekipom sudjelovalo na 2. europskoj sveučilišnoj univerzijadi. Studentice su
osvojile 9., a studenti 13. mjesto.
2.3. POVIJESNA UDRUGA „HRVATSKI SOKOL“

20.000,00

Udruga je svoju sportsku aktivnost provodila organizirano kroz rad sportskih klubova i
sportskih škola koje su okupljale cca 500 članova. Rad sportskih klubova, sportskih škola i
borilačkih vještina vodilo je 14 trenera.
Sportski klubovi - košarka, atletika (maraton), karate i kickboxing, sa svim dobnim
kategorijama, sudjelovali su u redovnim natjecanjima pojedinog nacionalnog saveza, kao i na
5

međunarodnim natjecanjima. Sportske škole provodile su aktivnosti u košarci i malom
nogometu, te brazilskoj borilačkoj vještini capoeiri i borilačkoj vještini sinanju.
Sredstvima Proračuna sufinancirane su sve sportske aktivnosti udruge.

3. SUSTAV SPORTSKIH PRIPREMA I NATJECANJA

936.400,00

Ovo je programsko područje, kroz 6 sadržaja, ostvarilo osnovne funkcije - pružanje pomoći
članicama u njihovim aktivnostima, osiguravanje uvjeta za kvalitetan rad i sportski rezultat,
skrb o vrhunskim i darovitim sportašima, kao i njihovoj zdravstvenoj zaštiti.

3.1. Međunarodna natjecanja

10.000,00

Kroz ovaj programski sadržaj planiranim je sredstvima, u iznosu od 10.000,00 kuna, pružena
financijska pomoć klubovima za sudjelovanje na službenim međunarodnim natjecanjima, a
koja su izborili temeljem plasmana u natjecateljskoj sezoni 2013./2014. g.
Na temelju zamolbi ŽNK „Osijek“, koji je jedini imao pravo na korištenje ovih sredstava u
2014. g., odobreno je 7.000,00 kuna za kvalifikacijski turnir i 3.000,00 kuna za šesnaestinu
finala.

3.2. Sponzoriranje organizacije sportskih natjecanja

10.000,00

Planirana sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna bila su potpora klubovima za njihovo
sudjelovanje ili organizaciju natjecanja koja nisu mogla biti planirana - finale kupa,
kvalifikacije za viši stupanj natjecanja, završnice državnih klupskih i pojedinačnih prvenstava
i slično.
Potpora se dodjeljivala na temelju opravdanosti zamolbe, a koristili su ju ŠK „ETF - Osijek“,
KK „Osijek“ za odlazak mlađih selekcija na državna prvenstva i BKOI „Osječki osmijeh“ za
nastup na državnom natjecanju.

3.3. Korištenje sportskih objekata
Zajednica i njezine članice - klubovi i udruge za svoje su redovne treninge i natjecanja,
organizaciju svih sportskih natjecanja iz Programa ili koji su dobiveni tijekom godine, te
obavljanje stručno-tehničkih, administrativnih, računovodstvenih i drugih poslova u vezi s
obavljanjem sportske djelatnosti, koristili 13 objekata i njihove urede kojima upravljaju i
održavaju ih Športski objekti d.o.o. (NŠD Gradski vrt, ŠD Zrinjevac i ŠD Jug, Gradski bazeni,
veliki bazen RC Copacabana, ŠC Sokolski dom i Srednjoškolsko igralište, Teniski centar
Perivoj kralja Tomislava, Streljana Pampas, Stadion Gradski vrt, ŠC Mačkamama, Boćarski
dom Retfala i Hipodrom Pampas), objekte u vlasništvu Grada dane na upravljanje članicama
Zajednice (8 nogometnih igrališta, atletska staza Gradski vrt, dvorana Sokolski dom, Kuglana
Pampas i jahalište Udruge Mogu) i školske športske dvorane.
Tijekom 2014. g., na temelju Pravilnika o korištenju objekata u vlasništvu grada i utvrđene
satnice korištenja, za potrebe više od 50 članica (klubova i saveza) iz 25 sportova, u provedbi
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aktivnosti tri sportske dvorane korištene su 14.580 sati, bazeni cca 2.150 sati i Streljana
Pampas (4 pucaone) oko 1.900 sati. Ostale objekte kojima upravljaju Športski objekti koristilo
je još 20-tak članica iz 10-tak sportova.
Članice Zajednice sve su objekte koristile bez naknade.

3.4. Korištenje fitnessa

30.000,00

Planirana sredstva omogućila su da Zajednica sklopi ugovor sa Športskim objektima d.o.o. o
korištenju Fitness centra Ritam pulsa i time osigura uvjete za dodatni kvalitetniji rad svojih
članica sa seniorskim ekipama.
Tijekom 2014. g., na temelju iskazane potrebe, usluge fitness centra koristilo je 14 klubova,
nositelja kvalitete iz 11 sportova.

3.5. Stručni kadrovi i stručni rad u sportu

646.640,00

Ovim je sadržajem rad sa sportašima mlađih dobnih kategorija povjeren trenerima instruktorima profesionalcima.
Za potrebe 11 klubova (iz nogometa 3, košarke 2, rukometa 2, odbojke 2, atletike i
gimnastike), radilo je 13 trenera koji su svoj radno-pravni status ostvarivali u klubovima i
granskim savezima.
Opravdanost ovog sadržaja najbolje se vidi u ostvarenim rezultatima klubova i sportaša koji
su postali ekipni i pojedinačni državni prvaci.
Tijekom 2014. g., za plaće svakog trenera - instruktora u razdoblju siječanj - lipanj bilo je
osigurano po 3.440,00 kuna, a za razdoblje srpanj - prosinac po 4.850,00 kuna.

3.6. Zdravstvena zaštita

240.000,00

Po Zakonu o sportu, ovaj obvezni programski sadržaj provodio se kroz dva oblika utvrđivanjem opće i posebne zdravstvene sposobnosti sportaša i provedbom terapija i
rehabilitacije ozlijeđenih sportaša.
Utvrđivanje opće i posebne zdravstvene sposobnosti sportaša obavljao je Dom zdravlja
Osijek. U 2014. g. obavljeno je ukupno 2.402 pregleda sportaša svih dobnih kategorija, a
preglede su koristila 73 kluba u 27 sportova.
Za potrebe ozlijeđenih sportaša korištene su usluge Privatne fizikalne terapije i rehabilitacije
Steve Kurica. Davatelj usluga je u 2014. g. obavio 3.994 terapije za sportaše iz 21 kluba u 15
sportova.
Planirana sredstva , u iznosu od 240.000,00 kuna, Odlukom su Izvršnog odbora raspodijeljena
svakom davatelju usluga u godišnjem iznosu od 120.000,00 kuna. Sredstva su namjenski
korištena i redovno, svaki mjesec, doznačavana davateljima usluga na temelju njihovih
izvješća.
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4. DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA - KLUBOVA

6.210.000,00

Ovo područje osiguralo je sredstva za sufinanciranje rada klubova koji predstavljaju kvalitetu
osječkog sporta i u najvećem broju su sudionici najvišeg ranga natjecanja u Hrvatskoj.
Ugovorom između Zajednice i pojedinog kluba regulirano je koji se programi i aktivnosti
sufinanciraju, način raspoređivanja i doznačavanja sredstava, te uvjeti koje klub mora
izvršavati kako bi mogao raspolagati sredstvima.
U 2014. g. sredstva je koristilo 38 klubova iz 31 sporta razvrstanih u 2 programska sadržaja Klubovi od posebnog interesa Grada i Klubovi nositelji kvalitete, primjenom Pravilnika o
izračunu vrijednosti pojedinog športa i Pravilnika o nositelju kvalitete osječkog športa.
Klubovima od posebnog interesa i klubovima nositeljima kvalitete I. i II. razreda planirana
sredstva redovno su doznačena svaki mjesec u iznosu 1/12, a klubovima III. razreda u iznosu
1/4 u siječnju, travnju, srpnju i listopadu 2014. g.

4.1. Klubovi od posebnog interesa Grada Osijeka

2.900.000,00

Ovim je sadržajem Grad Osijek želio očuvati pozicije pojedinih sportova i njihovih pojedinih
klubova koji su sportski brend Grada.
Za realizaciju ovog sadržaja bila je zadužena Zajednica na način da je povlačila planirana
sredstva u visini 1/12, redovno ih doznačavala korisnicima na temelju zaprimljenih zahtjeva i,
putem mjesečnih izvješća, nadzirala namjensko korištenje.

NOGOMETNI KLUB „OSIJEK“

1.700.000,00

U 2014. g. Klub je sa svojih 5 kategorija - mlađi pioniri, pioniri, kadeti, juniori i seniori,
nastupao u svim službenim natjecanjima od regionalnog do državnog ranga.
Tijekom izvještajnog razdoblja, Klub je dao 11 reprezentativaca (po dva u U-21, U-19 i U-18,
jednog u U-17, dva u U-16 i po jednog u U-15 i U-14), koji su nastupali na kvalifikacijskim
utakmicama za Europsko prvenstvo (U-21 i U-17) i velikom broju prijateljskih utakmica.
Po završetku sezone 2013./2014. g., seniorska ekipa osvojila je 8. mjesto u I. hrvatskoj
nogometnoj ligi, a u kup natjecanju ispala u četvrtfinalu od NK „Rijeka“ nakon
jedanaesteraca. Nakon jesenskog dijela sezone 2014./2015. g., Klub se nalazi na 9. mjestu, a u
kup natjecanju ispao je u osmini finala od NK „Split“.
Juniorska je ekipa u 1. ligi sezonu 2013./2014. g. završila na 7. mjestu, kadetska na 8.,
mlađekadetska/pionirska na 4., a mlađepionirska na 1. mjestu. Trenutno, nakon odigranih
jesenskih utakmica za sezonu 2014./2015. g., juniori zauzimaju 2., kadeti 4., mlađi kadeti 6., a
mlađi pioniri 5. mjesto. U kup natjecanju za sezonu 2013./2014. g., juniorska ekipa ispala je u
šesnaestini finala od NK „Dubrava“, a kadeti u četvrtfinalu od NK „Dinamo“.
Tijekom 2014. g. u Klubu je sa svim kategorijama radilo 20 trenera u statusu profesionalca, a
trenutno ih je 16.
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VESLAČKI KLUB „IKTUS“

500.000,00

Na ekipnom državnom prvenstvu Klub je u seniorskoj konkurenciji osvojio 2. mjesto, u
juniorskoj 13., mlađejuniorskoj i kadetskoj 1. mjesto, za ukupno 2. mjesto u poretku hrvatskih
klubova za 2014. g.
Na državnom pojedinačnom Prvenstvu (Zagreb, 27. 4.) nastupilo je 18 veslača i veslačica u
seniorskoj, 16 u juniorskoj i 12 u kadetskoj konkurenciji i sveukupno je osvojeno 19 medalja.
Seniori su u devet disciplina osvojili ukupno 8 medalja (4 zlatne, 3 srebrne i 1 brončanu),
juniori i mlađi juniori, također u devet disciplina, 7 medalja (2 zlatne, 3 srebrne i 2 brončane)
i kadeti u pet disciplina 4 medalje (3 zlatne i 1 brončanu).
U 2014. g. za državnu su reprezentaciju na Svjetskom seniorskom prvenstvu (Amsterdam, 25.
- 29. 8.) nastupili David Šain (samac, 16. mjesto), Vjekoslav Kolobarić i Ante Janjić (dvojac
na pariće, 12. mjesto). Na Europskom seniorskom prvenstvu (Beograd, 29. 5. - 1. 6.) nastupile
su Sonja Kešerac i Maja Anić (dvojac bez kormilara, 5. mjesto), David Šain, Vjekoslav
Kolobarić, Ante Janjić i Mario Vekić (četverac bez kormilara, 10. mjesto) i Stjepan Pirić
(dvojac bez kormirala, 13. mjesto). Na Svjetskom juniorskom prvenstvu (Hamburg, 8. - 10.
8.), u disciplini samac, nastupila je Teuta Lea Stojaković (12. mjesto), a na Europskom
juniorskom prvenstvu (Hasewinkel, 23. - 25. 5.), u disciplini dvojac na pariće, Teuta Lea
Stojaković i Mia Drkulec (14. mjesto).
Status kategoriziranog sportaša imalo je 15 sportaša (5 I. kategorija, 2 II., 2 IV., 3 V., 3 VI.).
U 2014. g. u Klubu je radilo 9 trenera - 5 profesionalaca i 4 volontera.

ATLETSKI KLUB „SLAVONIJA - ŽITO“

300.000,00

Ukupno 97 atletičara i atletičarki Kluba u 2014. g. nastupalo je na otvorenim i zatvorenim
ekipnim državnim i pojedinačnim prvenstvima i kup natjecanjima.
Na ekipnom državnom prvenstvu nastupila je juniorska muška ekipa (4. mjesto), kadetska
muška ekipa (3. mjesto) i ženska kadetska ekipa (6. mjesto). Na ekipnom državnom prvenstvu
u krosu seniorska muška ekipa zauzela je 5. mjesto, mlađejuniorska muška ekipa 5. mjesto,
dvije kadetske muške ekipe 1. i 3. mjesto, a mlađekadetska muška ekipa (4. mjesto).
Na pojedinačnom državnom prvenstvu za seniore, mlađe seniore, juniore, mlađe juniore,
kadete i mlađe kadete, u muškoj i ženskoj konkurenciji, nastupila su 62 člana i osvojila 58
medalja (9 zlatnih, 23 srebrne i 26 brončanih) u 20 disciplina.
Na Ekipnom kup natjecanju za seniore (Zagreb, 7. - 8. 6.) Klub je osvojio ukupno 11. mjesto
(muški 9., žene 14. mjesto). U juniorskoj konkurenciji (Split, 24. - 25. 5.) Klub je osvojio
ukupno 8. mjesto (muški 5., žene 16. mjesto). Na istom je natjecanju u kadetskoj konkurenciji
(Čakovec, 13. 9.) Klub osvojio ukupno 2. mjesto (muški 2., žene 2.).
Za seniorsku državnu reprezentaciju na Prvenstvu Balkana, Prvenstvu Mediterana i Ekipnom
prvenstvu Europe u disciplini motka nastupio je Ivan Horvat (1 zlatna i 2 brončane medalje).
Na Prvenstvu Balkana za mlađe juniore nastupili su Davor Kuna i Sara Aščić u disciplini
koplje (5. mjesta). Juniori Dario Prekl (motka) i Davor Kuna (koplje), te kadeti Atila Salaj i
Kristijan Tarnaj (motka) nastupili su na susretu reprezentacija CRO-CZE-HUN-SLO-SVK.
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Pored službenih natjecanja, Klub je organizirao 30 natjecanja - četiri kola i finale dvoranske
lige za mlađe kategorije, tri kola i finale proljetne lige Slavonije i Baranje, dvoransko
prvenstvo Slavonije i Baranje, kvalifikacijske turnire za ekipno prvenstvo Hrvatske, Kup
Hrvatske i niz mitinga i natjecanja, te sudjelovao na finalu Erste plave lige i 6 međunarodnih
mitinga.
Klub trenutno u sedam dobnih kategorija ima 287 registriranih članova (146 atletičara i 141
atletičarka). Status kategoriziranog sportaša imao je 51 sportaš (1 II. kategorija, 2 IV., 22 V.,
26 VI.). U Klubu je u 2014. g. radilo 13 trenera (2 profesionalca, 2 honorarca i 9 volontera) te
sportski direktor i koordinator kao volonteri.

GIMNASTIČKO DRUŠTVO „OSIJEK ŽITO“

300.000,00

Na pojedinačnim Prvenstvima Hrvatske (Nedelišće, Zagreb i Beli Manastir) u 2014. g. za
Klub su nastupili seniori Tomislav Marković (1 disciplina) i Robert Seligman (1 disciplina),
juniorka Marija Milas (1 disciplina), mlađi juniori Aurel Benović (5 disciplina) i Neven
Lucian Davidović (5 disciplina) i osvojili 3 zlatne, 8 srebrnih i 2 brončane medalje.
Za seniorsku reprezentaciju Hrvatske na Svjetskom prvenstvu (Nanning, Kina) nastupili su
Robert Seligman (konj s hvataljkama) i, osvajanjem 5. mjesta, postigao najbolji plasman u
dosadašnjoj karijeri na svjetskim prvenstvima i Tomislav Marković (parter), koji se plasirao
na 42. mjesto. Na pojedinačnom Europskom prvenstvu (Sofija, Bugarska) Robert Seligman je
u svojoj disciplini osvojio 14. mjesto, a Tomislav Marković 28. mjesto.
Za juniorsku reprezentaciju na Europskom prvenstvu u Sofiji (Bugarska) nastupio je Aurel
Benović i u svojoj disciplini - višeboj osvojio 83. mjesto.
Robert Seligman i Tomislav Marković tijekom su 2014. g. nastupali na četiri, odnosno tri
turnira iz serije World Cup. Temeljem ostvarenih plasmana na turnirima, na konačnoj rang
listi World Cupa Robert Seligman i Tomislav Marković osvojili su 1. mjesta u svojim
disciplinama, što im je najbolji plasman u dosadašnjim karijerama.
Za Klub je nastupalo 19 registriranih sportaša. Trenutno su registrirana 22 člana (2 seniora, 1
junior, 1 juniorka, 1 mlađi junior, 5 kadeta i 12 kadetkinja). Status kategoriziranog sportaša
imalo je 3 sportaša (2 I. kategorija, 1 V.). U Klubu su radila 3 profesionalna trenera, 1
honorarac i 2 volontera.
Ostvareni odlični rezultati tijekom 2014. g. potvrđeni su i na tradicionalnoj priredbi „Sportaš
2014.“, na kojoj je Robert Seligman proglašen sportašem Grada i Županije, Vladimir
Mađarević najuspješnijim trenerom Grada i Županije, a Tomislavu Markoviću je za
postignute rezultate dodijeljena Nagrada „Sokol“.
Klub je od 24. - 27. 4. 2014. g. bio uspješan organizator 6. svjetskog kupa u sportskoj
gimnastici „Grand Prix Osijek Žito Challenge Cup 2014.“, na kojem je nastupilo 250
natjecatelja i članova stručnog osoblja iz 32 zemlje Europe i svijeta. Kvalitetu održanog
Svjetskog kupa potvrđuje podatak da je među sudionicima bilo i 11 gimnastičara osvajača
medalja na olimpijskim igrama, svjetskim i europskim prvenstvima. Finalna natjecanja
emitirana su diljem svijeta putem mreže IEC Sports TV.
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PLIVAČKI KLUB „OSIJEK ŽITO“

100.000,00

Plivači Kluba su na ekipnom prvenstvu za 2014. g. u 2. jakosnoj skupini u muškoj
konkurenciji osvojili 2. mjesto, a u ženskoj 3. mjesto.
Na zimskom državnom pojedinačnom Prvenstvu (Split, 27. - 30. 3.) nastupio je 21 plivač (13
ž i 8 m) i u 75 utrka osvojene su 4 zlatne, 4 srebrne i 8 brončanih medalja. Na ljetnom
državnom prvenstvu (Zagreb, 24. - 27. 7.) nastupio je 21 plivač (13 ž i 8 m) i u 68 utrka
osvojena je 1 zlatna, 5 srebrnih i 8 brončanih medalja.
U 2014. g. mlađe juniorke Nora Grevinger i Laura Bijelić su, na četveroboju CRO-SLO-SRBBiH u Beogradu 5. - 6. 4., nastupile za državnu reprezentaciju.
Patricija Čorić, Nora Grevinger, Laura Bijelić i Marija Dobrošević su pod vodstvom trenerice
Laure Herek, od 6. - 12. 12., kao jedine predstavnice Hrvatske, nastupile na Međunarodnim
dječjim igrama mladih u Lake Macquairu (Australija).
Tijekom 2014. g. plivači su sudjelovali na 13 mitinga u Hrvatskoj i inozemstvu, a Klub je bio
organizator dva tradicionalna mitinga - Lima kupa i Božićnog kupa.
Za Klub je u 2014. g. nastupilo 80 registriranih sportaša, s kojima je radilo 8 trenera - 3
profesionalca i 5 volontera. Sada Klub ima 69 registriranih članova (2 seniora, 2 seniorke, 1
mlađeg seniora, 4 mlađe seniorke, 6 juniora, 5 juniorki, 5 mlađih juniora, 10 mlađih juniorki,
7 kadeta, 8 kadetkinja i 19 mlađih kadeta), koje trenira 1 profesionalac, 1 honorarac i 6
volontera. Status kategoriziranog sportaša imalo je 12 sportaša (1 III. kategorija, 1 IV., 10 V.).

4.2. Klubovi nositelji kvalitete

3.310.000,00

I. r a z r e d (14 klubova iz 9 sportova)

2.745.980,00

ŽENSKI NOGOMETNI KLUB „OSIJEK“

286.700,00

Seniorska ekipa Kluba je, po završetku sezone 2013./2014. g., ponovo uvjerljivo osvojila
titule prvakinja države i Kup Hrvatske (Zagreb, 23. 6.). Kadetska je ekipa na kraju sezone
2013./2014. osvojila 2. mjesto.
Kao prvak države, Klub je sudjelovao u natjecanju I. kruga UEFA Lige prvaka za žene.
Kvalifikacijski turnir odigran je u Osijeku (9. - 14. 8.), a Klub je, u konkurenciji 4 ekipe, bez
poraza osvojio 1. mjesto. Time je izborio plasman među 32 najbolja kluba Europe i ponovio
dosada najbolji rezultat iz 2011. g. U šesnaestini finala poražen je u dvije utakmice s WFC
„Zurich“ (2:5, 0:2) i ispao iz daljnjeg natjecanja.
Nakon jesenskog dijela sezone 2014./2015. g., seniorska i kadetska ekipa Kluba nalaze se na
1. mjestu.
Za službena natjecanja u 2014. g. za Klub je bilo registrirano 48 igračica (21 seniorka i 27
kadetkinja). Za državnu reprezentaciju tijekom 2014. g. nastupalo je ukupno 19 igračica
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Kluba - 8 za „A“ reprezentaciju, 6 za U-19 i 5 za U-17. U Klubu su radila 3 trenera - 2
profesionalca i 1 volonter.

MALONOGOMETNI KLUB „OSIJEK KELME“

178.500,00

Aktivnosti Kluba u 2014. g. realizirane su sudjelovanjem seniorske ekipe u natjecanju 1.
HMNL, juniorske i kadetske ekipe u natjecanju u 1. županijskoj ligi i kup natjecanju.
U sezoni 2013./2014. g. seniorska je ekipa, u konkurenciji 12 klubova, zauzela 6. mjesto.
Trenutačno, nakon prvog dijela u sezoni 2014./2015. u konkurenciji 12 klubova, ekipa je na
10. mjestu. U kup natjecanju seniori su se, nakon uspješnog nastupa u osmini finala, plasirali
u završnicu Kupa Hrvatske koja je odigrana u Dubrovniku od 11. - 13. 4. 2014. g. Nakon
pobjede u četvrtfinalu, u polufinalu su poraženi s 3:2 od MNK „Split Tommy“ i tako podijelili
3. i 4. mjesto.
Juniorska ekipa osvojila je 5. mjesto u regionalnoj ligi, a kadetska je ekipa u istom natjecanju
osvojila 3. mjesto.
Tijekom 2014. g. za seniorsku reprezentaciju na Europskom prvenstvu u Antwerpenu
nastupao je Gordan Duvančić. Na pripremnim utakmicama u Portugalu, Francuskoj i Japanu
za seniorsku i mlađeseniorsku reprezentaciju nastupao je Andrej Pandurević. Na svim
službenim i pripremnim utakmicama seniorske reprezentacije Hrvatske funkciju pomoćnog
trenera obavljao je Marin Smoje, trener seniorske ekipe Kluba.
Za sve selekcije Kluba u 2014. g. nastupilo je 45 registriranih igrača. Klub trenutno ima 49
registriranih igrača (22 seniora, 12 juniora i 15 kadeta). Trener Kluba je Marin Smoje s Alicencom za futsal i statusom profesionalca. S mlađim selekcijama i vratarima u Klubu su
radila 3 trenera volontera.

MUŠKI ODBOJKAŠKI KLUB „MURSA - OSIJEK“

418.600,00

Klub je ligašku sezonu 2013./2014. g. u 1. hrvatskoj odbojkaškoj ligi završio na 5. mjestu, a
momentalno u sezoni 2014./2015. g. zauzima 4. mjesto. U kup natjecanju za sezonu
2013./2014. g. seniori su ispali u četvrtfinalu od OK „Karlovac“.
Sve mlađe selekcije Kluba (juniori, kadeti, mlađi kadeti i pioniri), na prvenstvima Slavonije i
Baranje, ostvarili su plasmane koji su im osigurali nastupe na završnim državnim
prvenstvima, koji se igraju turnirskim sustavom. Juniorska ekipa osvojila je 2., kadetska 4.,
mlađekadetska 5. i pioniri 4. mjesto. Kvalitetan rad i postignuti rezultati mlađih kategorija
zapaženi su od strane nacionalnog saveza pa je glavni trener mlađih kategorija Kluba
Zvonimir Bogdanović proglašen najboljim trenerom mlađih kategorija - dječaka Hrvatske.
Kadet Kluba Bruno Benc je na službenom natjecanju Internacional Paolo Businello Tropphy
(Modena, Italija, 17. - 19. 4.) nastupio za kadetsku reprezentaciju, a funkciju izbornika
obavljao je Zvonimir Bogdanović.
Klub je s kadetskom, mlađekadetskom i ekipom u mini odbojci nastupio na Svjetskom
festivalu sporta u Beču (18. - 20. 7.) i s kadetskom i mlađekadetskom na međunarodnom
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Festivalu odbojke u Novom Sadu (28. - 31. 12.). Seniorska ekipa sudjelovala je na
međunarodnom turniru u Grazu (13. - 14. 9.).
U 2014. g. Klub je imao 54 registrirana igrača koji su nastupali na službenim natjecanjima
svih dobnih kategorija i 3 trenera - 2 profesionalca i 1 volonter. Trenutno je registrirano 57
igrača (14 seniora, 13 juniora, 10 kadeta, 7 mlađih kadeta i 13 početnika). Status
kategoriziranog sportaša imalo je 20 sportaša (11 III. kategorija, 9 V.).

ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB „OSIJEK 06“

372.000,00

U službenim natjecanjima u 2014. g. Klub je imao pet selekcija za koje je nastupalo 56
registriranih igračica, a radilo 6 trenera, kondicijski trener i fizioterapeut.
Po završetku sezone 2013./2014. g., seniorska ekipa je u najvišem rangu natjecanja zauzela
12. mjesto, a u ovoj sezoni 2014./2015., trenutno je na 12. mjestu. U kup natjecanju ekipa je u
2014. g. ušla u osminu finala u kojoj je, nakon pobjede od 3:2 u Osijeku, drugi susret izgubila
s 3:0 od ŽOK „Vibrabeton“ Vinkovci i time izgubila pravo nastupa u četvrtfinalu.
Na natjecanjima za mlađe dobne kategorije u 2014., kao prvak Slavonije i Baranje, Klub je
izborio nastupe na završnicama Prvenstva Hrvatske u svim uzrastima, gdje je bio iznimno
uspješan: juniorke i kadetkinje su osvojile 2. mjesto, dok su mlađe kadetkinje postale
prvakinje Hrvatske, a jedino su nešto slabije bile najmlađe kadetkinje zauzevši 11. mjesto.
Za juniorsku reprezentaciju Hrvatske, u 2. krugu kvalifikacija (Rovinj, 25. - 27. 4.) i 3. krugu
kvalifikacija (Ženeva, 11. - 13. 7.), za Europsko prvenstvo nastupilo je 6 igračica - Lea
Grahovac, Dora Lulić, Doris Krivić, Antonia Volmut, Barbara Fabulić i Ema Kolarić. Za
kadetsku reprezentaciju, na XIII. Internacional Paolo Businello Trophy (Modena, Italija,17. 19. 4.) i European Global Challenge (Pula, 13. - 18. 7.), nastupile su Katarina Pavičić i Petra
Krpan.
Trenerska komisija Hrvatskog odbojkaškog saveza je trenera Darija Fančovića proglasila
najboljim trenerom u 2014. g. za djevojčice.
Pored službenih natjecanja, mlađe selekcije Kluba - djevojčice, mlađe kadetkinje i kadetkinje
nastupale su na turnirima u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Zagrebu i Valpovu. Klub je
13.9. organizirao seniorski međunarodni turnir na kojem su, pored domaćina, nastupili OK
„Gradačac“, OK „Đakovo“ i ŽOK „Vukovar“.
Klub trenutno ima 64 registrirane igračice - 5 seniorki, 12 juniorki, 13 kadetkinja, 16 mlađih
kadetkinja i 18 ostalih - početnica. Status kategoriziranih sportašica imale su 34 sportašice (12
V. kategorija, 22 VI.). Trenerski posao obavlja 1 trener profesionalac, 4 trenera volontera i
kondicijski trener volonter.

KLUB RITMIČKO-ŠPORTSKE GIMNASTIKE „RONDO“

25.960,00

Klub je u 2014. g. nastupio na državnom pojedinačnom prvenstvu za seniorke i mlađe
kadetkinje, ekipnom i višebojskom prvenstvu, na 19 međunarodnih turnira (Mađarska,
Hrvatska, Češka, Austrija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Bosna i Hercegovina), te u Svetom
Martinu na Muri organizirao ljetni kamp ritmičke gimnastike za 30 djevojčica (10. - 18. 8.).
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Na seniorskom pojedinačnom Prvenstvu u Zagrebu (18. 10.) nastupila je Rebeka Stojković u
5 disciplina i osvojila 1. mjesto (vijača), dva 2. mjesta (obruč i traka), 3. mjesto (lopta) i 6.
mjesto (čunjevi). Na Prvenstvu mlađih kadetkinja (Zagreb, 18. 10.) nastupile su Inga
Rukovanjski, Barbara Šelendić i Katja Kremer, koje su pojedinačno po rekvizitima osvojile
ukupno 4 medalje (3 srebrne i 1 brončanu).
Na ekipnom i višebojskom Prvenstvu Hrvatske (Poreč, 12. 4.) mlađe kadetkinje osvojile su 1.
mjesto, a Inga Rukovanjski i Barbara Šelendić 2. i 3. mjesto u višeboju.
U 2014. članica Kluba Rebeka Stojković pozivana je na tri kontrolna treninga seniorske
reprezentacije i, uz dvije mlađe kadetkinje, na Europski kamp (Obertraun, Austrija) u
organizaciji Europske gimnastičke federacije.
Tijekom 2014. g. u Klubu je radilo 7 trenera volontera. Trenutno Klub ima 37 registriranih
natjecateljica (1 seniorka, 3 kadetkinje, 3 mlađe kadetkinje i 30 polaznika B i C programa).
Status kategoriziranog sportaša imalo je 3 sportaša (1 IV. kategorija, 2 VI.).
Od 25. - 26. 10. 2014. g. organiziran je 7. međunarodni „Rondo kup“ na kojem je nastupilo
180 natjecateljica iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Mađarske i Bugarske.

KUGLAČKI KLUB „OSIJEK“

243.400,00

Prva ekipa natjecala se u I. hrvatskoj ligi i na kraju sezone 2013./2014. osvojila 3. mjesto, a u
sezoni 2014./2015. g. trenutno je na 7. mjestu. U kup natjecanju, seniorska ekipa na finalnom
turniru u Zadru (7. - 8. 6.) izgubila je polufinalni susret od domaćina i time osvojila brončanu
medalju.
Juniorska ekipa Kluba u sezoni 2013./2014. osvojila je 4. mjesto.
U pojedinačnim natjecanjima na Prvenstvu Hrvatske sudjelovalo je 5 seniora (Slavonski
Brod, 17. - 19. 1.), 5 juniora (Šibenik, 29. - 30. 3., Zagreb, 27. - 28. 12.) i 2 mlađa juniora
(Zaprešić, 18. - 19. 1., Zagreb, 19. 10.). Najbolje rezultate i plasmane ostvarili su junior Dario
Radoš i mlađi junior Matija Tutnjević postavši državni prvaci, junior Marko Filipović - 3.
mjesto u konkurenciji 31 natjecatelja te mlađejuniorski par M. Tutnjević - Hrvoje Harkanovac
- 3. mjesto u konkurenciji 16 parova.
Za seniorsku reprezentaciju Hrvatske na Svjetskom prvenstvu održanom u Brnu (18. - 24. 5.)
nastupio je Mario Mušanić, disciplina mix tandem. Na Svjetskom prvenstvu - ekipno za
juniore (Brno, 13. - 18. 5.) nastupio je Dario Radoš, a ekipa je osvojila 5. mjesto.
Za Klub je u 2014. g. nastupio 21 registrirani igrač, a s njima je radio 1 trener profesionalac, 1
volonter te 2 trenera volontera za fizičku pripremu. Klub trenutno ima 45 registriranih
natjecatelja (22 seniora, 9 juniora, 10 mlađih juniora, 2 mlađe juniorke, 1 kadeta i 1 mlađeg
kadeta). Status kategoriziranog sportaša imala su 4 sportaša (1 I. kategorija, 1 II., 2 V.).

ŽENSKI KUGLAČKI KLUB „OSIJEK 97“

10.250,00

Po završetku sezone 2013./2014. g., seniorska ekipa je, u konkurenciji 9 klubova, u 2. HL
Istok osvojila 6. mjesto. Trenutno, u istom rangu, Klub se nalazi na 5. mjestu.
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U kup natjecanju seniorska ekipa bila je pobjednik Kupa regije Istok i time osigurala nastup
na završnom turniru u Zadru (4. - 7. 6.), na kojem je poražena u polufinalu od KK „Split“.
Šest članica Kluba nastupilo je na državnom Prvenstvu parova u Rijeci (6. - 7. 12.).
Tijekom 2014. g. za Klub je, od 14 registriranih, nastupalo 8 igračica. U Klubu je radio 1
trener volonter.

KOŠARKAŠKI KLUB „OSJEČKI SOKOL“

295.300,00

Klub je u 2014. g. imao 4 selekcije s 85 registriranih igrača koji su sudjelovali u svim
redovnim natjecanjima. Na kraju sezone 2013./2014. g., u A-2 ligi Istok, seniorska ekipa
osvojila je 4. mjesto. Trenutno, u istom rangu, za sezonu 2014./2015. g. seniorska ekipa
zauzima 6. mjesto.
U 2014. g. u redovnim sustavima natjecanja nastupale su juniorska, kadetska i mlađekadetska
selekcija Kluba. Najbolji rezultat ostvarila je kadetska ekipa koja je bila sudionik završnog
turnira za prvaka Hrvatske. Turnir je od 17. - 18. 5. održan u Osijeku i ekipa je, u konkurenciji
još 3 najbolja kluba Hrvatske (KK „Split“, KK „Rudeš“, KK „Zagreb“), osvojila 4. mjesto.
Mlađekadetska ekipa izborila je poluzavršnicu Prvenstva Hrvatske (Osijek, 21. - 25. 5.) i, u
konkurenciji 5 klubova, također osvojila 4. mjesto. Trenutno u sezoni 2014./2015. g. iste
selekcije zauzimaju 2., odnosno 3. mjesto, a juniorske 3. mjesto u ligi Slavonije i Baranje.
Za U-16 državnu reprezentaciju na prvenstvu Europske A divizije (Riga, Latvija, 20. - 30. 8.)
nastupao je Karlo Uljarević, a mlađi kadet Dominik Ivić nastupio je za U-14 državnu
reprezentaciju, koja je na jakom turniru u Slovenj Gradecu (Slovenija, 14. - 19. 8.) osvojila 2.
mjesto. Član trenerskog stožera reprezentacije bio je trener Kluba Goran Gunjević.
Na klupskom košarkaškom Kupu Dražena Petrovića osvojeno je 7. mjesto. Klub je s
juniorskom ekipom na međunarodnom turniru u Novom Sadu osvojio 3. mjesto, a na
međunarodnom turniru za kadete u Đakovu 2. mjesto. Dana 4.10. Klub je bio organizator
tradicionalnog turnira Dražena Pešića - Drlje (3. mjesto) i međunarodnog turnira za početnike
(19. 4., 3. mjesto).
U Klubu su radila 4 trenera i tajnik profesionalac.

KOŠARKAŠKI KLUB „MURSA“

112.490,00

U 2014. g. Klub je sa seniorskom ekipom nastupao u A-2 ligi - skupina Sjever, juniorskom kadetskom ekipom u B-1 ligi, juniorskoj, kadetskoj regionalnoj ligi i ligi U-12. U sezoni
2013./2014. g., seniorska ekipa je u natjecanju u A-2 ligi osvojila 3. mjesto. Nakon prvog
dijela sezone 2014./2015. g. istog natjecanja, ekipa je na 6. mjestu.
U B-1 ligi ekipa koju sačinjavaju juniorke i kadetkinje, u sezoni 2013./2014. g. zauzela je 5.
mjesto, a za sezonu 2014./2015. trenutno je na 6. mjestu. Kadetska ekipa u 2014. g. osvojila
je 6. mjesto. U ligi U-12 koja se igra turnirskim sistemom, uz sudjelovanje 7 klubova iz
Slavonije i Baranje i 1 kluba iz Koprivnice, odigrana su dva turnira (Slavonski Brod i Osijek).
U izvještajnom razdoblju za Klub je nastupalo 48 registriranih igračica (8 seniorki, 10
juniorki, 22 kadetkinje i 8 mlađih kadetkinja). U Klubu su radila 4 trenera - 3 volontera i 1
profesionalac.
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RUKOMETNI KLUB „OSIJEK“

191.500,00

Na kraju sezone 2013./2014. g., seniorska ekipa je u II. HRL osvojila 7. mjesto. Trenutno u
istom rangu natjecanja u sezoni 2014./2015. g., ekipa zauzima 6. mjesto. U kup natjecanju
ekipa je ispala na regionalnoj razini nakon poraza od RK „Nova Gradiška“.
U redovnom sustavu natjecanja Hrvatskog rukometnog saveza, u sezoni 2013./2014. g., Klub
je nastupao s juniorskom ekipom, koja je u Županijskoj ligi osvojila 1. mjesto, a u sezoni
2014./2015. g. trenutno je na 2. mjestu. Kadetska ekipa, nakon odigrane sezone 2013./2014. g.
u 1. hrvatskoj kadetskoj ligi, u konkurenciji 24 kluba, izborila je pravo sudjelovanja u
završnici (Umag i Buje, 16. - 18. 5.) i, u konkurenciji 8 klubova, osvojila 5. mjesto. Mlađekadetska ekipa je u završnici 1. hrvatske mlađekadetske lige za sezonu 2013./2014. g. izborila
završnicu (Poreč, 22. - 25. 5.) i u konačnom se poretku, od 16 klubova, plasirala na 8. mjesto.
Trenutno u sezoni 2014./2015. g., nakon održana 4 kruga, zauzima 19. mjesto od 24
sudionika. Za sezonu 2014./2015. g. u 1. hrvatskoj ligi skupina Istok, ekipa - dječaci „A“,
nakon 3 kruga, zauzimaju 3. mjesto.
U 2014. g. Klub je imao 110 registriranih igrača svih dobnih kategorija, a trenutno ima 122
registrirana igrača (20 seniora, 18 juniora, 18 kadeta, 16 mlađih kadeta, 50 dječaka ). U Klubu
je radilo 5 trenera u pet kategorija, od kojih je 1 profesionalac, a 4 volonteri.

ŽENSKI RUKOMETNI KLUB „OSIJEK“

174.200,00

U 2014. g. Klub je u redovnom sustavu natjecanja imao seniorsku, kadetsku, mlađekadetsku
ekipu i ekipu djevojčica „A“. Seniorska je ekipa u sezoni 2013./2014. g. u I. HRL završila na
9. mjestu. Trenutno, nakon odigranih utakmica u jesenskom dijelu sezone 2014./2015. g.,
zauzima 6. mjesto. U kup natjecanju ekipa je ispala u šesnaestini finala od ŽRK
„Lokomotiva“.
U završnici državnog prvenstva za mlađe kategorije (Umag, 12. - 15. 5.) kadetska ekipa
osvojila je 6. mjesto, mlađekadetska ekipa (Poreč, 13. - 16. 3.) 14. mjesto, a ekipa djevojčica
„A“ (Poreč, 10. - 13. 4.) 4. mjesto.
Za državnu juniorsku ekipu na Božićnom međunarodnom turniru u Dugom Selu (17. - 20.
12.), na kojem je reprezentacija osvojila 1. mjesto, nastupile su Danica Delić i Marina
Ljubičić. Na Svjetskom rukometnom prvenstvu za kadetkinje (Makedonija, 17. 7. - 4. 8.), za
reprezentaciju koja je osvojila 9. mjesto, nastupila je članica Kluba Ana Perković.
U 2014. g. za Klub je na službenim natjecanjima svih kategorija nastupilo 168 registriranih
igračica. Trenutno je u Klubu registrirano 16 seniorki, 14 kadetkinja, 16 mlađih kadetkinja i
119 djevojčica. U Klubu je radilo 7 trenera i 3 vanjska suradnika. Jedan trener ima status
profesionalca, a ostali su volonteri.

GRAĐANSKO STRELJAČKO DRUŠTVO „OSIJEK 1784“

135.200,00

Članovi Društva su u 2014. g. nastupili u 1. A i 1. B ligi u muškoj i ženskoj konkurenciji,
državnim pojedinačnim prvenstvima, ekipnom i pojedinačnom Kupu Hrvatske,
međunarodnim i županijskim turnirima i natjecanjima u kategoriji seniora i seniorki, juniora i
juniorki te kadeta i kadetkinja.
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U 1. A ligi u sezoni 2013./2014. g. - 10 m zračni pištolj - seniorska ženska ekipa osvojila je u
A-1 4. mjesto, a muška seniorska ekipa B-1 1. mjesto. Trenutno u sezoni 2014./2015. g.
ženska i muška ekipa u 1. A ligi zauzimaju 3. mjesto.
U kup natjecanju u disciplini zračni pištolj seniori su osvojili 2., a seniorke 4. mjesto.
Na državnim pojedinačnim prvenstvima tijekom 2014. g. u Rijeci, Osijeku, Zagrebu,
Karlovcu, Bjelovaru, Vukovaru i Kukuljevu, 17 članova u seniorskoj, 9 u juniorskoj i 3 u
kadetskoj konkurenciji imalo je 62 nastupa u 12 disciplina. Ukupno su osvojili 14 medalja (8
zlatnih, 2 srebrne i 4 brončane) u 6 disciplina. Na navedenim natjecanjima Klub je osvojio i
13 ekipnih medalja (6 zlatnih, 5 srebrnih i 2 brončane).
U završnici državnog kup natjecanja u seniorskoj konkurenciji (Zagreb, Luže) sudjelovalo je
10 članova Društva u 2 discipline - 10 m zračni pištolj (4 članice i 3 člana) i trap (3 članice), a
najbolji plasman ostvarile su Ana Boban (2. mjesto) i Ivana Lagetar (3. mjesto) u disciplini
trap te Leon Luka Ćelić (4. mjesto) u disciplini 10 m zračni pištolj.
Na međunarodnim natjecanjima za seniorsku državnu reprezentaciju na dva Svjetska kupa
(Maribor i München) i Grand prix of Liberation (Plzen) nastupio je Josip Kuna. Junior Leon
Luka Ćelić, kao reprezentativac u tri discipline - 25 m pištolj, 50 m pištolj i 10 m zračni
pištolj, nastupio je na Svjetskom prvenstvu (Granada), Europskom prvenstvu (Moskva), ISSF
junior cupu (Suhl), kvalifikacijama za Olimpijske igre mladih (Moskva), Europskoj ligi
mladih (Osijek), Internationale Wettkampfu (Munchen) i susretu Hrvatska - Slovenija.
Najbolji i vrhunski rezultat ostvario je 7. mjestom na Svjetskom prvenstvu. Juniorka Martina
Lučić je za državnu reprezentaciju u disciplini 10 m zračni pištolj nastupila na Europskom
prvenstvu (Moskva), kvalifikacijama za Olimpijske igre mladih, Europskoj ligi mladih,
Inernationale Wettkampfu i susretu Hrvatska - Slovenija.
Članovi Društva tijekom su 2014. sudjelovali na većem broju turnira u Hrvatskoj i
inozemstvu. Društvo je organiziralo niz državnih, regionalnih i županijskih prvenstava i
prigodnih turnira koji su uvršteni u kalendar nacionalnog saveza.
Prošle godine Društvo je imalo 46 registriranih sportaša, s kojima je radilo 7 trenera
volontera. Status kategoriziranog sportaša imalo je 8 sportaša (2 II. kategorija, 4 III., 1 V., 1
VI.).

TENISKI KLUB „OSIJEK“

169.900,00

U natjecanju u 1. hrvatskoj ligi za 2014. g. Klub je, u konkurenciji 7 ekipa, osvojio 2. mjesto.
U juniorskoj ligi ekipa se plasirala među 16 najboljih, a kadetska je osvojila 7. mjesto.
Na pojedinačnim državnim Prvenstvima u muškoj i ženskoj konkurenciji održanim u Osijeku
i Zagrebu, nastupila su 3 seniora, 7 igrača do 12 g. i 3 igrača do 10 g. Najbolje plasmane u
konkurenciji 32 igrača ostvarili su Marko Ehman do 12. g. izborivši dva polufinala i senior
Matej Sebanov, također izborivši polufinale.
Članica Kluba Donna Vekić nastupila je za seniorsku reprezentaciju na meču FED Cupa
protiv Mađarske. Na WTA turniru u Kuala Lumpuru (Malezija, 12. - 14.4.) osvojila je 1.
mjesto, što je prvi WTA naslov za Hrvatsku od 2002. g. Na WTA listi za 2014. zauzima 83.
mjesto i time je 2. najbolje rangirana hrvatska igračica. U 2014. g. najviši plasman bio joj je
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65. mjesto. Na svečanosti „Sportaš 2014.“ proglašena je najuspješnijom sportašicom Grada i
Županije za 2014. g.
Klub je uspješno organizirao Međunarodni turnir „Osijek Open ITF Futures“ (23. - 30. 8.), na
kojem su sudjelovala 73 tenisača u pojedinačnoj konkurenciji i 16 parova iz 17 zemalja.
U 2014. g. Klub je imao 46 registriranih sportaša, s kojima je radilo 7 trenera (4 profesionalca
i 3 volontera). Status kategoriziranog sportaša imala su 4 sportaša (1 II. kategorija, 2 III., 1
VI.).

DIZAČKI KLUB „SLAVONIJA“

131.980,00

Članovi Kluba su u 2014. g., po programu nacionalnog saveza, sudjelovali na ekipnom
prvenstvu Hrvatske i kup natjecanju, pojedinačnim seniorskim i juniorskim prvenstvima, te
nastupali za državnu reprezentaciju.
Na državnom ekipnom prvenstvu (3 kola - 2 u Splitu, 1 u Osijeku), seniori su, u konkurenciji
8 klubova, osvojili 2. mjesto, a u Kupu 2. mjesto (Split, 13. 12.) u konkurenciji 5 klubova.
Na pojedinačnom seniorskom Prvenstvu Hrvatske (Zagreb, 25. - 26. 10.) nastupilo je 9
članova Kluba (7 seniora i 2 seniorke) osvojivši 8 medalja (5 zlatnih, 2 srebrne, 1 brončana).
Na juniorskom i kadetskom prvenstvu (Vukovar, 11. 10.) nastupilo je 5 juniora i 1 juniorka i
osvojili su 2 zlatne, 2 srebrne i 1 brončanu medalju, a 2 kadeta i 1 kadetkinja 1 zlatnu i 2
srebrne medalje.
Za državnu reprezentaciju na Europskom seniorskom prvenstvu u Tel Avivu (Izrael, 3. - 13.
4.) nastupila je Tea Šojat i plasirala se na 10. mjesto u trzaju i 11. mjesto u izbačaju i biatlonu.
Status kategoriziranog sportaša imalo je 10 sportaša (1 I. kategorija, 1 II., 3 III., 2 IV., 1 V., 2
VI.). U Klubu je u 2014. g. honorarno radio 1 trener sa zvanjem višeg športskog trenera specijaliste, a nastupalo je 15 natjecatelja i 2 natjecateljice.

II. r a z r e d (9 klubova iz 9 sportova)

496.710,00

KICKBOXING KLUB “SVETI DUH“

153.600,00

Na pojedinačnim Prvenstvima Hrvatske (Proložac, Varaždin, Poreč i Opatija) za seniore i
juniore (u muškoj i ženskoj konkurenciji) u disciplinama K-1 style, low kick, kick light i full
contact nastupilo je 10 članova Kluba koji su ukupno osvojili 18 medalja. U seniorskoj
konkurenciji 6 članova osvojilo je 6 zlatnih, 5 srebrnih i 2 brončane medalje. U juniorskoj
konkurenciji 4 člana su osvojila 1 zlatnu, 3 srebrne i 1 brončanu medalju.
Na „WAKO European Cupu Karlovac Open 2014“ (Karlovac) u disciplini low kick, Luka
Jurić i Ivan Zidar osvojili su 1. mjesta.
Za državnu reprezentaciju na Europskom prvenstvu (Bilbao, Španjolska, 18. - 26. 10.)
nastupili su seniori Luka Šimić (2. mjesto), Ivan Zidar i seniorka Katarina Benčina u
disciplini K-1, Anita Čenan i Dragana Resanović u disciplini low kick. Na Svjetskom
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prvenstvu (Rimini, Italija, 7. - 14. 9.) nastupila je juniorka Doris Lučinger (3. mjesto) i junior
Gaj Ćosić u disciplini low kick.
Na međunarodnom natjecanju FFC 16 u Beču (6. 12.), u borbi po K-1 pravilima, pobijedio je
Ivan Zidar.
Klub je bio suorganizator međunarodnog kickboxing natjecanja FFC11 u Osijeku (4. 4.), na
kojem su, u 12 borbi, nastupila 24 borca iz Nizozemske, Mađarske, Engleske, Slovačke,
Srbije i Hrvatske. Ivan Zidar opet je pobijedio.
U 2014. g. za Klub je nastupilo 13 članova. Klub trenutno ima 12 članova (5 seniora, 3
seniorke, 3 juniora i 1 juniorku), s kojima rade 2 glavna, 2 pomoćna trenera i kondicijski
trener u statusu volontera. Status kategoriziranog sportaša imao je 1 sportaš (I. kategorija).
Posljednjih godina najuspješniji član Kluba Luka Šimić je, za izuzetna sportska dostignuća,
na proglašenju „Sportaš 2014.“ dobio Nagradu „Sokol“.

JUDO KLUB „MLADOST“

66.200,00

Klub je 12. 12. 2014. g. obilježio 50 godina postojanja i kontinuiranog rada. Za tu značajnu
obljetnicu rada i promicanje sporta, Klub je dobio nagradu Hrvatskog olimpijskog odbora
„Matija Ljubek“ i posebno priznanje Zajednice športskih udruga grada Osijeka.
Članovi Kluba sudjelovali su na državnim pojedinačnim prvenstvima u muškoj i ženskoj
konkurenciji i na 25 međunarodnih turnira u Hrvatskoj i inozemstvu. Na državnom
pojedinačnim Prvenstvu za dječake (Solin), mlađe kadete (Zagreb), kadete (Opatija), juniore,
mlađe seniore i seniore (Zagreb), nastupilo je 10 članova u 10 kategorija. Ukupno je osvojeno
8 medalja (3 zlatne, 3 srebrne i 2 brončane).
Na službenim nastupima za nacionalnu vrstu nastupale su seniorke Jelena Vuković i Katarina
Potnek (Svjetsko prvenstvu u katama - Malaga, Španjolska, 11. mjesto, Europsko prvenstvo
u katama - Lignano, Italija, 11. mjesto, Europski kup u katama - Pordenone, Italija, 5. mjesto)
i senior Dubravko Krček (Europski kup u Beogradu i Celju). Junior Branimir Kunčak
nastupio je na Europskom kupu u Lignanu i Paksu, a kadeti Hrvoje Kunčak i Filip Đaković na
Europskom kupu u Zagrebu.
U 2014. g. za Klub je nastupalo 90 registriranih članova svih dobnih kategorija. Status
kategoriziranog sportaša imalo je 4 sportaša (1 V. kategorija, 3 VI.). Stručni kadar Kluba
sačinjavalo je 10 kvalificiranih trenera. Blaženko Krček, glavni trener, za svoj je rad na
svečanosti „Sportaš 2014.“ dobio Nagradu „Sokol“.
Klub je bio organizator 9. memorijalnog turnira Josipa Potneka (11. 10.), na kojem je
sudjelovalo 44 kluba s 388 natjecatelja iz 9 država (Bosna i Hercegovina, Bugarska, Kanada,
Češka, Mađarska, Rumunjska, Slovenija, Srbija i Hrvatska). Na turniru koji je ranga
Hrvatskog super kupa, Klub je osvojio 1. mjesto, a članovi pojedinačno 8 zlatnih, 9 srebrnih i
17 brončanih medalja.
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BOKSAČKI KLUB „OSIJEK“

48.890,00

Natjecatelji Kluba (12 registriranih) nastupali su na ekipnom prvenstvu Hrvatske i
pojedinačnim prvenstvima Hrvatske za seniore, juniore, kadete i mlađe kadete, te na 9
domaćih i 2 međunarodna memorijalna/revijalna turnira.
Na ekipnom državnom prvenstvu za 2014. g., koje je imalo pet kola, Klub je osvojio 1. mjesto
i postao prvak države. Na pojedinačnom Prvenstvu za seniore u Splitu, juniore u Sesvetama,
kadete i mlađe kadete u Zagrebu, nastupilo je 8 članova Kluba. Medalje su osvojili junior
Zvonimir Rebolj (srebrna), mlađi kadet Bruno Gajić (zlatna) i Dominik Šiketanc (brončana).
Na turniru Lah Nimani (Priština, 23. - 25. 5.), Marijan Rajić i Zvonimir Rebolj su za juniorsku
reprezentaciju Hrvatske osvojili 1. mjesta u kategorijama do 69 kg, odnosno do 75 kg.
Na međunarodnoj reviji „Osijek Boxing Open“, koju je Klub organizirao 30. 11., od 7
članova, 6 ih je pobijedilo u svojim mečevima. Za najboljeg boksača revije proglašen je
Marijan Rajić, a za najboljeg tehničara Zvonimir Rebolj.
Status kategoriziranog sportaša imalo je 4 sportaša (1 IV. kategorija, 2 V., 1 VI.). S članovima
Kluba radila su 3 trenera i 1 kondicijski trener, svi volonteri. Glavni trener Matej Matković
vodio je državnu mlađekadetsku reprezentaciju na Prvenstvu Europe održanom na Balatonu
(Mađarska). Juniorsku reprezentaciju na međunarodnom turniru u Prištini vodio je pomoćni
trener i trener Škole boksa Ante Čepo.

STOLNOTENISKI KLUB „VODOVOD - OSIJEK“

75.400,00

U službenom ekipnom natjecanju u 2014. g. nastupile su muška i ženska seniorska ekipa. U I.
ligi za sezonu 2013./2014. g. muška ekipa završila je na 7. mjestu, a ženska ekipa u II. ligi na
9. mjestu. Na polovici natjecateljske sezone 2014./2015. g., trenutno su i muška i ženska
ekipa na 5. mjestu.
Na pojedinačnim Prvenstvima RH za juniore i mlađe kadete u Varaždinu (9. - 11. 5.) i
Zagrebu (11. - 13. 4.) u svim su kategorijama nastupili Mario Banek i Dominik Dražić. Kod
juniora i kadeta u parovima su osvojili 3., odnosno 2. mjesto u konkurenciji 128 natjecatelja,
dok su kadeti i mlađi kadeti u ekipnom natjecanju osvojili dva 3. mjesta.
Pored službenih natjecanja, natjecatelji Kluba sudjelovali su na 28 memorijalnih turnira i
osvojili osam 1. mjesta, šest 2. mjesta i dvadesetčetiri 3. mjesta.
Na službenom međunarodnom natjecanju Youth Pro Tour u Varaždinu (16. - 21. 9.), za
kadetsku reprezentaciju Hrvatske nastupili su Mario Banek, Dominik Dražić i Tomislav
Markotić. Trener reprezentacije bio je trener Kluba Vlado Bertović.
Kvalitetan rad Kluba u svim segmentima njegovog djelovanja dobio je potvrdu od strane
Hrvatskog stolnoteniskog saveza, jer je Klub i službeno dobio status Regionalnog centra u
kojem će najtalentiranijoj djeci s područja Slavonije biti osigurani dodatni treninzi uz
kvalitetni rad trenera Ervina Bolkovca i Vlade Bertovića.
U 2014. g. za Klub su u svim dobnim kategorijama nastupila 32 registrirana igrača s kojima je
radilo 6 trenera (1 profesionalac, 1 honorarac, 4 volontera). Klub trenutno ima 43 registrirana
natjecatelja (5 seniora, 4 seniorke, 6 juniora, 3 juniorke, 6 kadeta, 1 kadetkinju, 14 mlađih
20

kadeta i 4 mlađe kadetkinje). Status kategoriziranog sportaša imao je 1 sportaš (VI.
kategorija).).

BOĆARSKI KLUB „SVETI LUKA“

18.390,00

U sezoni 2013./2014. g. seniori Kluba nastupali su u II. HBL Sjever i, u konkurenciji 10
ekipa, osvojili 4. mjesto. U sezoni 2014./2015. g., nakon odigranog jesenskog dijela
prvenstva, Klub zauzima 6. mjesto. U kup natjecanju bio je sudionik završnice Kupa Hrvatske
(Ražanac, 7.7.) na kojem je sudjelovalo 8 klubova. U četvrtfinalnom nastupu izgubili su od
BK „Komolac“ i na kraju zauzeli 6. mjesto.
Na pojedinačnom državnom Prvenstvu (Vrgorac, 6. - 7. 12., Pazin 13. - 14. 12.,) nastupili su
seniori Marko Buhinjak u dvije discipline - bližanje i izbijanje u krug (15. mjesto) i precizno
izbijanje (15. mjesto) i Ivica Validžić u disciplini precizno izbijanje (14. mjesto), te Jure
Vasilj - Ivan Kolak u disciplini par klasično (16. mjesto).
Klub ima Školu boćanja. Pored redovnih natjecanja, članovi Kluba su u ekipnoj i
pojedinačnoj konkurenciji sudjelovali na niz turnira. Klub je bio organizator zimske lige u
kojoj je sudjelovalo 15 ekipa.
Za Klub je registrirano 14 igrača. Stručni kadar čini 1 trener volonter.

ŠAHOVSKI KLUB „ETF - OSIJEK“

67.500,00

Seniorska ekipa, član I. šahovske lige, u konkurenciji 10 ekipa na Prvenstvu u Bolu (3. -13.
10.), osvojila je 4. mjesto. U Kupu Hrvatske, također u Bolu (14. - 18. 5.), nakon odigranih 6
kola (2 pobjede, 2 poraza i 2 remija), osvojila je 15. mjesto u konkurenciji 26 sudionika.
Ekipa mlađih seniora (studenti) u III. hrvatskoj ligi Istok - skupina B osvojila je 1. mjesto.
Juniorska i kadetska ekipa sudjelovale su u natjecanju II. hrvatske kadetske lige - regija Istok i
obje zauzele 8. mjesto.
Na pojedinačnom Prvenstvu Hrvatske za kadete (Zagreb, Sesvete, 15. - 16. 11.) nastupio je
Matej Borzan i, u konkurenciji 48 sudionika, osvojio 23. mjesto.
Pored službenih natjecanja, Klub je nastupio na 11 turnira.
U 2014. g. bilo je 28 registriranih šahista koji su tijekom godine nastupali za Klub (21 senior,
2 juniora i 5 kadeta). Status kategoriziranog sportaša imala su 4 sportaša (IV. kategorija). U
Klubu su s kadetima radila 2 trenera volontera.

KONJIČKI KLUB „OSIJEK“

18.930,00

Članovi Kluba, 21 registrirani jahač (5 seniora, 10 seniorki, 2 juniorke, 2 mlađe juniorke, 1
kadet i 1 kadetkinja) nastupao je na pojedinačnim državnim prvenstvima i pojedinačnim kup
natjecanjima, te na državnim i međunarodnim turnirima.
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Na Prvenstvu Hrvatske za sve kategorije (Zagreb, lipanj), Nives Sić osvojila je 1. mjesto
ekipno u kategoriji „Amateri“. Na Prvenstvu Hrvatske za mlade konje (Zagreb, listopad), u
kategoriji petogodišnjaka, 2. mjesto osvojila je Danijela Žuljević.
Na turnirima u Hrvatskoj članovi Kluba osvojili su niz 1., 2. i 3. mjesta.
Klub je tijekom 2014. bio organizator 10 turnira (najviše poslije KK „Karoca“ Zagreb), a
najznačajniji po kvaliteti i broju natjecatelja bili su Zimski i Ljetni Cup Slavonije i Baranje,
Finale Croatia Cupa i Pokal Grada Osijeka. Na turnirima su članovi Kluba osvajali 1., 2. i 3.
mjesto u nekoliko utakmica.
Ana Mikulić, voditeljica škole profesionalno, radila je s početnicima i juniorima. Funkciju
glavnog trenera za seniore obnašali su Rajko Dokić i Zoran Munduković kao volonteri.

TAEKWONDO KLUB „OSIJEK“

25.200,00

U 2014. g. za Klub je nastupao 41 registrirani sportaš svih dobnih kategorija na državnom
pojedinačnom prvenstvu, prvenstvu Slavonije i Baranje, G-1 turnirima i 10 domaćih turnira.
Na pojedinačnom državnom prvenstvu u seniorskoj konkurenciji (Rijeka) nastupila su 3
člana, u juniorskoj (Rugvica) 1 član i 7 članova u kadetskoj konkurenciji (Bjelovar). Juniori i
kadeti osvojili su po 1 brončanu medalju.
Na Prvenstvu Slavonije i Baranje (Novska, 22. 2.) Klub je ekipno osvojio 2. mjesto, a u
pojedinačnim nastupima osvojeno je 9 zlatnih, 5 srebrnih i 5 brončanih medalja.
Na četiri G-1 turnira (Trelleborg, Švedska, 8. - 9. 3., Innsbruck, Austrija, 31. 5. - 1. 6.,
Beograd, Srbija, 18. - 19. 10. i Zagreb, 15. - 16. 11.), u seniorskoj, juniorskoj i kadetskoj
konkurenciji nastupilo je 12 članova Kluba osvojivši 2 srebrne medalje.
U svim dobnim kategorijama, na turnirima je osvojeno ukupno 29 zlatnih, 24 srebrne i 26
brončanih medalja.
Klub trenutno ima 3 seniora i 1 seniorku, 3 juniora i 4 juniorke, 4 kadeta i 6 kadetkinja, 6
mlađih kadeta i 9 mlađih kadetkinja, s kojima rade 5 trenera volontera. Status kategoriziranog
sportaša imala su 3 sportaša (1 IV. kategorija, 2 VI.).

KARATE KLUB „ESSEKER“

22.600,00

Klub je nastupio na pojedinačnim Prvenstvima Hrvatske u seniorskoj, juniorskoj, kadetskoj,
mlađekadetskoj, učeničkoj i mlađeučeničkoj konkurenciji. Na pojedinačnim državnim
Prvenstvima održanim u Nedelišću, Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu, nastupilo je 16 boraca u
5 dobnih kategorija u disciplinama kate i borba, na kojima su osvojili ukupno 8 medalja u
pojedinačnom dijelu (1 zlatnu, 3 srebrne i 4 brončane) i 5 medalja kod kata-timova (četiri 2.
mjesta - seniori, mlađi kadeti, mlađe kadetkinje II. i učenici, te jedno 3. mjesto - mlađe
kadetkinje).
Na prvenstvu Slavonije u Vukovaru (2. 2.) za sve dobne kategorije u borbama i katama, po
osvojenim medaljama (11 zlatnih, 3 srebrne i 3 brončane), Klub je bio najuspješniji.
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Pored službenih, Klub je nastupio na 11 turnira u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, Bosni i
Hercegovini i Bugarskoj i uspješno organizirao tradicionalni međunarodni 10. kup Osijeka
(20. 11.), na kojem je nastupilo oko 300 boraca iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.
Ivan Glavaš u kategoriji mlađi senior, disciplina kate, nastupio je za državnu reprezentaciju na
Europskom prvenstvu u Lisabonu (5. - 8. 2.).
U 2014. g. za Klub je nastupalo 27 od 31 (20 muških i 11 ženskih) registriranog borca. Status
kategoriziranog sportaša imala su 2 sportaša (1 IV. kategorija, 1 VI.). Jedan glavni trener i 4
pomoćna volonteri su.

III. r a z r e d (10 klubova iz 10 sportova)

67.310,00

HRVAČKI KLUB „OSIJEK“

21..850,00

U 2014. g. Klub je organizirao državno pojedinačno Prvenstvo u Osijeku (13.12.) u disciplini
grappling, na kojem su nastupila 3 juniora i 7 seniora Kluba osvojivši 4 zlatne, 2 srebrne i 7
brončanih medalja.
Članovi Kluba, 13 seniora, nastupili su na dva međunarodna turnira (Beograd i Budimpešta),
na kojem su u pet kategorija osvojili 9 medalja (1 srebrna, 8 brončanih).
Klub trenutno ima 53 registrirana člana (45 seniora, 5 juniora, 3 kadeta), s kojima radi 5
trenera volontera.

AEROKLUB „OSIJEK“

18.820,00

Klub je tijekom 2014. g. sudjelovao na pojedinačnim državnim Prvenstvima u 3 klase za
seniore i juniore (Valpovo, Slavonski Brod i Kozarac) i pojedinačnom kup natjecanju za
juniore u zrakoplovnom modelarstvu (Čeminac, Ludbreg i Belišće). Od toga, na državnim se
prvenstvima natjecalo 15 članova, seniori i juniori u tri kategorije s osvojenih 7, odnosno 8
medalja (pojedinačno i ekipno), a osnovnoškolci u jednoj kategoriji s osvojene 3 medalje
(pojedinačno i ekipno), za ukupno 18 medalja - po 6 zlatnih, srebrnih i brončanih.
Na Europskom prvenstvu za seniore (Salonta, Rumunjska) u kategoriji F1B, za državnu su
reprezentaciju nastupili Vinko Tomljenović i Danko Sokolić. Na Svjetskom prvenstvu
(Martin, Slovačka) u kategoriji F3J, nastupili su seniori Matej Grgić i Antun Šikić i juniori
Igor Nišević u kategoriji F1B i Petar Sušac u kategoriji F3J.
Tijekom 2014. g. Klub je organizirao dva Svjetska kupa u kategoriji radio upravljanih
jedrilica F3J (Osijek, 22. 5.) i slobodnom letu - kategorija F1ABC u travnju i Internacionalni
kup u dvoranskim modelima INDOOROPEN (22.1.).
Padobranska sekcija je sa šest članova nastupala na natjecanjima Svjetskog kupa (Bled,
Slovenija i Belluno, Švicarska), a u ukupnom poretku najuspješnija je bila Jadranka Zaradić
(18. mjesto).
Stručni kadar čine 3 trenera za zrakoplovno modelarstvo i 3 trenera padobranaca, svi
volonteri. U Klubu je registrirano i 10 padobranaca - 8 u muškoj i 2 u ženskoj konkurenciji.
Status kategoriziranog sportaša imao je 1 sportaš (II. kategorija).
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BADMINTONSKI KLUB „OSIJEK“

4.280,00

Seniorska ekipa nastupila je u završnici Kupa Hrvatske koji je 25. 5. održan u Osijeku i
osvojila 2. mjesto.
Na pojedinačnim natjecanjima, Rebeka Milas osvojila je 3. mjesto na Sportskim igrama
mladih, a Zlatko Veber 1. mjesto prvog kruga pojedinačnog Multialarm amaterskog kupa u
Pečuhu.
Klub je bio organizator tradicionalne manifestacije 22. prvenstva grada Osijeka (27. - 31. 1.),
na kojoj je sudjelovalo 30 sportaša pojedinačno i u parovima.
Tijekom 2014. g. za Klub je nastupalo 13 članova, s kojima su radila 3 trenera volontera.
Klub trenutno ima 30 registriranih igrača svih dobnih kategorija (20 u muškoj i 10 u ženskoj
konkurenciji).

VATERPOLO KLUB „OSIJEK“

2.300,00

Klub nije dostavio izvješće o radu za 2014. g.

BICIKLISTIČKI KLUB „OSIJEK 2010“

1.350,00

U 2014. g. 11 registriranih članova Kluba nastupilo je na državnom prvenstvu u brdskom
biciklizmu i slavonsko-brdskoj biciklističkoj ligi.
Na državnom prvenstvu koje je 20. 7. održano u Crikvenici, u disciplini cross country u
kategoriji elite, u konkurenciji 17 natjecatelja, Tomislav Nemet osvojio je 2. mjesto. Na istom
prvenstvu i istoj disciplini (Grožnjan, 30. 8.), članica Kluba Lucija Jerbić je, u konkurenciji 3
natjecateljice, osvojila 2. mjesto.
U slavonsko-brdskoj biciklističkoj ligi u ukupnom plasmanu Tomislav Nemet bio je 1., a
Lucija Jerbić 3.
Klub je 13. 7. bio domaćin i organizator utrke Banovo brdo koja se bodovala za Slavonskobrdsku biciklističku ligu.

BILJARSKI KLUB „PLAN B“

7.860,00

Na klupskom prvenstvu u sezoni 2013./2014. g. Klub se plasirao na 3. mjesto. Na
pojedinačnim turnirskim natjecanjima iz serije „Cro tour“, za prvaka Hrvatske nastupilo je 7
natjecatelja, a na turnirima za prvaka u pojedinačnim disciplinama (Osijek, 25. - 26. 1. i 14. 16. 3., Zagreb, 22. - 23. 2.) 3 seniora. Najbolji rezultat ostvario je Marko Lišnić osvajanjem
dva 2. mjesta u konkurenciji 48 natjecatelja u disciplinama desetka i straight pool, za ukupno
3. mjesto u poretku najboljih biljarista za sezonu 2013./14. g. Još jednu medalju, brončanu,
osvojio je Mario Andričević (desetka), koji je u ukupnom poretku bio 9., dok je Vedran
Vunjak sezonu završio na 8. mjestu. Inače, Klub je organizirao dva turnira iz serije „Cro
tour“, uključujući završni Masters.
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Na Europskom prvenstvu za seniore u Kyreniji (Cipar, ožujak - travanj) i Svjetskom ekipnom
prvenstvu za seniore u Pekingu (Kina, srpanj - kolovoz), za državnu reprezentaciju nastupio je
Marko Lišnić i na oba natjecanja najbolji su mu plasmani bili dva 9. mjesta.
Tijekom 2014. g. nastupali su na kvalitetnim Open turnirima u Hrvatskoj i inozemstvu
(Zagreb, Sarajevo, Pečuh, Novi Sad, Ljubljana, Podgorica), na kojima sudjeluju vrhunski
europski i svjetski igrači.
Status kategoriziranog sportaša imao je 1 sportaš (III. kategorija). U 2014. g. u Klubu su
radila 3 trenera volontera.

RONILAČKI CENTAR „OSIJEK“

4.040,00

U organizaciji kluba, 20. 12. održano je 10. otvoreno prvenstvo Hrvatske u podvodnom
hokeju. Klub je osvojio 1. mjesto i postao prvak države. Na prvenstvu su nastupila 3 kluba.
Na tradicionalnom međunarodnom turniru koji je klub organizirao, sudjelovalo je 8 ekipa iz
Hrvatske, Mađarske i Srbije. Domaćin je osvojio 4. mjesto.
Pored natjecateljskih aktivnosti, klub je tijekom 2014. g. veliku pažnju posvetio i školovanju
svojih članova i provodio obuku za zvanje ronioca.
Za klub je u 2014. g. nastupalo 12 registriranih sportaša. Trenutno klub ima 30 registriranih
seniora i 3 juniora, s kojima rade 3 trenera volontera.

MOTO SPORT OSIJEK

3.170,00

Tijekom 2014. g. 12 je registriranih članova kluba nastupalo na ekipnim i pojedinačnim
Prvenstvima Hrvatske u disciplinama skuteri (Osijek, Novi Marof, Pula, Križevci), supermoto
(Osijek, Novi Marof, Pula, Rača) i motocross (Požega, Zabok, Pakrac, Kozarevac, Rakov
Potok, Petrinja, Mladina, Brežice).
Na ekipnom prvenstvu u disciplini supermoto, klasa S-1 i amater, klub je osvojio 6., odnosno
5. mjesto, a nastupilo je 5 vozača. Na istom natjecanju u disciplini skuter, klasa open i klasa
70, nastupila su 3 vozača, a klub je u konačnom poretku osvojio 4. mjesto.
Članovi kluba Deni Garaj (disciplina skuter - klasa 70) i Žolt Valkai (klasa open), u
generalnom su plasmanu osvojili 3. mjesto.
Klub je 13. 4. bio domaćin i organizator Prvenstva Hrvatske u klasi supermoto i skuteri na
lokaciji Sportske zračne luke Osijek, a sudjelovalo je 40-tak vozača.

OSJEČKI RIBOLOVNI ŠPORTSKI KLUB

2.050,00

U 2014. g. seniorska ekipa Kluba natjecala se u II. ligi Istok Hrvatskog športskog ribolovnog
saveza u konkurenciji 8 klubova i zauzela 5. mjesto. Liga je imala 8 kola, a ekipa je
pojedinačno po kolima osvojila tri puta 3., dva puta 4. i po jedanput 5., 6. i 7. mjesto.
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Najbolji pojedinac Kluba bio je Danijel Perković (5. mjesto od ukupno 37 natjecatelja iz
klubova II. lige).
U Kupu HRŠS-a (Topolje, 11. - 13. 7.), u lovu ribe udicom na plovak, seniorska ekipa
osvojila je 5. mjesto. Na pojedinačnom kup natjecanju Kristijan Turk osvojio je 2. mjesto.
Klub je 31. 8. bio organizator međunarodnog Memorijala zaslužnih članova ORŠK-a, na
kojem je sudjelovalo 13 klubova iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.
U 2014. g. za Klub je nastupalo 8 registriranih članova.

ŠPORTSKI PLESNI KLUB „D&D“

1.590,00

Klub nije dostavio izvješće o radu za 2014. g.

5. SPORTSKA REKREACIJA I SPORTSKE AKTIVNOSTI
OSOBA S INVALIDITETOM

448.000,00

Ovaj program provodili su Gradski savez za sportsku rekreaciju „Sport za sve“, Savez za
sport i sportsku rekreaciju osoba s invaliditetom - Sporin, Udruga „Mogu“ i Osječki športski
savez gluhih, a s ciljem, kroz sportsku rekreaciju utjecati na čovjekovo zdravlje i podići
kvalitetu življenja, s posebnom pozornošću i brigom za osobe s invaliditetom.

5.1. GRADSKI SAVEZ ZA SPORTSKU REKREACIJU
„SPORT ZA SVE“

288.000,00

Planirane aktivnosti Saveza u 2014. g. temeljene su prvenstveno na radu s odraslima, a
realizirane su putem 49 aktivnosti kroz:
1. organizirani odlazak na skijanje za 72 člana - Francuska i Slovenija;
2. organiziranje tri izleta i pješačenja u kojima je sudjelovalo 160 članova;
3. organizaciju i odlazak na manifestacije - festivale na kojima je sudjelovalo više od 400
članova :
- Festival sportske rekreacije Hrvatske (Rovinj);
- Stolnotenisko prvenstvo rekreativaca Hrvatske (Osijek);
- 10. festival rekreacijskog kuglanja (Mali Lošinj);
- 3. festival sportske rekreacijske osoba starije životne dobi;
- 11. festival sportske rekreacije žena (Knin);
- Ožujski susreti žena (Lovran);
- rekreacijski susreti (Sombor).
4. organiziranje 11 prigodnih programa, natjecanja i turnira u četiri sporta na kojima je
nastupilo 40-tak ekipa i blizu 500 natjecatelja;
5. organizaciju rekreacijskih sportskih igara u stolnom tenisu (14 ekipa, 114 natjecatelja),
tenisu (13 ekipa, 52 natjecatelja), šahu (4 ekipe, 60 natjecatelja), nogometu (4 ekipe, 80
natjecatelja), malom nogometu (13 ekipa, 156 natjecatelja), streljaštvu (7 ekipa, 28
natjecatelja), kuglanju (12 ekipa, 72 natjecatelja) i odbojci (5 ekipa, 75 natjecatelja);
6. redovne oblike aktivnosti (aerobik, step aerobik, breake dance, suvremeni ples);
7. sportska rekreacija umirovljenika, invalida i osoba oštećenog zdravlja, a u okviru RSI i
Sporina;
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8. sedam biciklijada za sve starosne dobi - preko 300 sudionika;
9. organiziranjem značajnih manifestacija i svečanosti:
- Novogodišnja utrka za sve dobne kategorije (309 sudionika);
- obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana (1.200 sudionika);
- sudjelovanje na međunarodnom maratonu Pech - Kaposhvar (36 sudionika);
10. edukacije - sudjelovanje na seminarima i tečajevima za voditelje yoge, pilatesa, fitnessa,
aerobica i organiziranje istih za potrebe udruge.
U Savez je učlanjeno 26 članica. U provedbi programa sudjelovalo je 130 ekipa i blizu 3.000
članova - sportaša rekreativaca (cca 2.400 muškaraca i cca 600 žena).
Osigurana sredstva korištena su za plaće zaposlenika, materijalne troškove i troškove
organizacije natjecanja i manifestacija.

5.2. SAVEZ ZA SPORT I SPORTSKU REKREACIJU
OSOBA S INVALIDITETOM – SPORIN

110.000,00

Savez je objedinjavao rad 8 članica, organizirao sportske igre osoba s invaliditetom na razini
grada, županijska, međužupanijska natjecanja i kvalifikacije za državna natjecanja prema
planu Hrvatskog paraolimpijskog odbora, osiguravao članicama uvjete za trening i natjecanja,
poticao sportsko-rekreacijsku aktivnost osoba s invaliditetom, te sa svojim članicama
sudjelovao u manifestacijama i prigodnim natjecanjima.
Od 15. - 20. 9. 2014. g. organiziran je „Tjedan sporta osoba s invaliditetom grada Osijeka“, s
ciljem razvoja sporta i sportske rekreacije osoba s invaliditetom. Zbog značaja, manifestacija
je uvrštena u manifestacije od značaja za Grad Osijek.
Od članica treba izdvojiti ostvarene rezultate ŠIOK „HVIDR-a Osijek“, koji je u sezoni
2013./2014. g. na državnom prvenstvu zauzeo 5. mjesto. Trenutno, u istom natjecanju
zauzima 6. mjesto i ima 1 kategoriziranog sportaša (III. kategorija). U Kupu Hrvatske u
Nedelišću (29. - 30. 11.) zauzeo je 4. mjesto. ŠK „HVIDR-a Osijek“ je u natjecanju II.
hrvatske lige u 2014. osvojio 10. mjesto, a u županijskom kupu u Đakovu 2. mjesto. Športska
udruga slijepih „Svjetlost“ je sezonu 2013./2014. g. u 1. hrvatskoj kuglačkoj ligi slijepih (6
kola), završila na 3. mjestu, a trenutno zauzima 2. mjesto u 1. ligi i ima 3 kategorizirana
sportaša (I. kategorija).
Na pojedinačnim državnim prvenstvima u kuglanju nastupili su članovi ŠUS „Svjetlost“
Stojan Bjelajac (4. mjesto), Darko Sarapa (3. mjesto), Franjo Bičanić (4. mjesto) i Dragica
Jurčević (3. mjesto), te u šahu Hinko Cajzler (3. mjesto). Na prvom državnom prvenstvu u
karateu - disciplina kate za sportaše u invalidskim kolicima, članovi KK „HVIDRA Osijek“
Ivica Vuković, Ivan Modrić, Aleksandar Bajić i Ivana Bilić osvojili su zlatne medalje. Status
kategoriziranog sportaša u Klubu su imala 2 sportaša (1 II. kategorija, 1 III.). Članovi PKOI
„Delfin“ su na državnom prvenstvu u Splitu (5. 5.) osvojili 16 medalja (3 zlatne, 7 srebrnih i 6
brončanih).
Na službenim natjecanjima za državne selekcije nastupili su: Hinko Cajzler (ŠUS „Svjetlost“)
na Svjetskom prvenstvu u šahu za slijepe i slabovidne (Grčka, 5. - 14. 5., 4. mjesto), Darko
Sarapa (ŠUS „Svjetlost“) na 15. IBSA Europskom prvenstvu u kuglanju za slijepe i
slabovidne (Poljska, 9. - 15. 6., 17. mjesto), Ivana Bilić i Ivica Vuković (KK „HVIDRA
Osijek“) su na Svjetskom prvenstvu u karateu, disciplina kate u invalidskim kolicima
(Njemačka, 7. 11.) osvojili brončane medalje, te Vilijem Kerep (ŠIOK „HVIDR-a Osijek“) na
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Svjetskom prvenstvu u sjedećoj odbojci (Poljska, 16. - 20. 9.), gdje je naša reprezentacija bila
9.
Hinko Cajzler je za ostvarene rezultate, na svečanosti „Sportaš 2014.“, proglašen
najuspješnijim sportašem - osobom s posebnim potrebama, a KK “HVIDRA Osijek”
najuspješnijim sportskim kolektivom osoba s posebnim potrebama.
Ivica Vinkler (ŠUS „Svjetlost“) i Ivan Modrić (KK „HVIDRA Osijek“) dobitnici su posebnih
priznanja Hrvatskog paraolimpijskog odbora za dugogodišnji uspješni rad u sportu osoba s
invaliditetom - kuglanje za slijepe i slabovidne, odnosno za uspješnog mladog sportaša s
invaliditetom.
Članice Sporina okupljaju 83 aktivna sportaša (73 sportaša i 10 sportašica) i 98 članova
rekreativaca (64 m i 34 ž).
Osigurana sredstva korištena su za rad Saveza i sufinanciranje članica.

5.3. UDRUGA „MOGU“ - TERAPIJSKO, REKREACIJSKO I
SPORTSKO JAHANJE

30.000,00

Planirane programe u 2014. g. Udruga je realizirala kroz dva oblika - dresurno jahanje za
djecu i mlade s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom i dresurno jahanje kao redovna
konjička disciplina.
Osigurana sredstva korištena su za sufinanciranje plaće voditelja sportskih programa - trenera.

5.4. OSJEČKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH

20.000,00

U Savezu djeluju klub malog nogometa, streljaštva, stolnog tenisa, kuglanja, šaha, pikada,
badmintona i Športska udruga gluhih „Slavonac“.
Savez i njegove članice sudjelovali su na ekipnim i pojedinačnim državnim prvenstvima u
kuglanju (Varaždin, 26. 4.), stolnom tenisu (Sv. Nedjelja, 10. - 11. 5.), malom nogometu
(Belišće, 12. 4.), šahu (Osijek, 3. 5.), streljaštvu (Karlovac, 20. 9.), pikadu (Zagreb, 1. 2.) i
badmintonu (Split, 22. 11.) i osvojili 7 medalja (5 u stolnom tenisu, od čega 2 srebrne i 3
brončane, te po jednu brončanu u streljaštvu i malom nogometu).
Sve su članice sudjelovale na natjecanjima Gradskog saveza za sportsku rekreaciju „Sport za
sve“, županijskim i gradskim susretima te memorijalnim turnirima. Malonogometni i pikado
klub sudjelovali su na veteranskom natjecanju u Novom Sadu (14. 6.).
Za sve Klubove nastupilo je 28 sportaša i 9 sportašica, te 6 rekreativaca (5 m i 1 ž).
6. ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA OSIJEKA
2.044.860,00
Zajednica športskih udruga grada Osijeka, kao krovna udruga sporta, sa svojih 230 članica
(194 stalne i 36 privremenih) iz 48 sportova (22 olimpijska i 26 neolimpijskih), provela je sve
aktivnosti iz djelokruga svoga rada utvrđene u članku 48. Zakona o sportu i Statutom, te
izvršavala utvrđene obveze u pogledu provođenja i realizacije Programa javnih potreba u
sportu.
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Svoju je djelatnost provodila kroz rad Skupštine, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i
komisija.
U 2014. g. održane su 4 redovne sjednice Skupštine s 25 točaka dnevnog reda (prijedlog
programa rada, izvješće o radu, financijski plan, financijsko izvješće, prijem i prestanak
članstva, izbor sportaša, izmjene i dopune akata Zajednice, novi Statut usklađen sa Zakonom
o udrugama koji se primjenjuje od 1. 10. 2014. g. i dr.).
Izvršni odbor održao je 13 sjednica s 96 točaka dnevnog reda na kojima su razmatrane
zamolbe članica, utvrđivani prijedlozi odluka, programa, izvješća, Statuta, koji su upućivani
Skupštini na razmatranje. Nadzorni odbor i komisije svoje su sjednice održavali prema potrebi
te svoja izvješća i prijedloge dostavljali nadležnim tijelima Zajednice.
Poslove Zajednice, kao i poslove koje su joj povjerile 62 članice i 7 granskih saveza - stručnosavjetodavne, programsko-organizacijske, računovodstveno-financijske, administrativne,
pravne, kadrovske, evidencijske, izdavačke, informatičke i druge poslove, kao i stručnoadministrativne i organizacijsko-tehničke poslove za potrebe šest granskih gradskih i
županijskih saveza i njihovih članica, obavljao je 21 djelatnik.
Unatoč ponekad otežanoj komunikaciji između članica i Zajednice, koja je posljedica
činjenice da u velikoj većini članica rade sportski djelatnici na volonterskoj osnovi, djelatnici
Zajednice su sve poslove obavili stručno, kvalitetno i u zadanim rokovima.
Sredstva koja su Zajednici osigurana za 2014. g. realizirana su u potpunosti, a korištena su za
plaće radnika, materijalne i druge troškove potrebne za rad i nesmetano funkcioniranje
Zajednice.

7. SPORTSKI SAVEZI

1.072.2500,00

Na području grada u 2014. g. djelovalo je 12 granskih sportskih saveza u koje je bilo
udruženo 126 klubova uključenih u redovan sustav natjecanja i strukovnih udruga (udruge
sudaca i trenera) - nogometni (15), malonogometni (25), rukometni (10), košarkaški (6),
odbojkaški (13), kuglački (11), šahovski (4), sportski ribolovni (11), streljački (6), karate (6),
boćarski (14) i teniski (5).
Granski sportski savezi opsluživali su programe pod svojom nadležnošću i unutar djelokruga
utvrđenog člankom 46. Zakona o sportu, kao i propisa i pravila svog nacionalnog saveza.
Sredstva osigurana Programom za 2014. g. granski sportski savezi koristili su za rad i
provedbu svojih aktivnosti i sufinanciranje aktivnosti svojih članica, koje nisu u grupama
nositelja kvalitete. Svaki granski savez je početkom godine, temeljem odluka nadležnog tijela,
izvršio raspodjelu osiguranih sredstava za potrebe rada Saveza i sufinanciranje članica.
Planirana sredstva su u cijelosti realizirana i korisnicima su bila doznačena u 12 mjesečnih
obroka.
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II. PROGRAMSKI SADRŽAJ „B“

17.866.600,00

Za provedbu ovog programskog sadržaja bio je izravno zadužen nadležni gradski odjel koji je,
u suradnji sa Zajednicom i ostalim subjektima, provodio programe, transferirao sredstva
korisnicima i nadzirao njihovo namjensko korištenje.

1. ZAJEDNIČKI PROGRAMI

1.378.000,00

Kroz zajedničke programe iskazano je koliki značaj i vrijednost za grad ima sport kao
značajna društvena i gospodarska djelatnost.

1.1. Aktivnosti Grada Osijeka u sportu

30.000,00

Planiranim sredstvima financirane su aktivnosti koje su se neplanirano javljale - nabavka
sportskih priznanja, opreme, rekvizita, usluga marketinga za potrebe sporta i promidžbe
Grada, kao i druge slične neplanirane aktivnosti.
Sredstva su korištena na temelju zamolbi.

1.2. Grad Osijek domaćin velikih sportskih priredbi

850.000,00

Velike sportske priredbe održane u Osijeku zasigurno su obilježile osječki sport tijekom 2014.
g.
Grad Osijek bio je domaćin i organizator četiri velike sportske priredbe, a sve su uvrštene u
službeni kalendar natjecanja europskih i svjetskih federacija:
1. „ GRAND PRIX OSIJEK 2014. ŽITO CHALLENGE CUP“ - 24. - 27. 4. 2014.
Na Svjetskom kupu u gimnastici u NŠD Gradski vrt sudjelovalo je 250 gimnastičara i
gimnastičarski iz 32 zemlje Europe i svijeta, od kojih je 11 bilo osvajača medalja na
olimpijskim igrama, svjetskim i europskim prvenstvima.
2. „PANNONIAN CHALLENGE XIV“ - 14. - 18. 8. 2014.
Na novootvorenom i uređenom skate parku na „Copacabani“ u disciplinama skateboard,
inline i bmx sudjelovali su natjecatelji iz velikog broja zemalja Europe i svijeta.
3. „OSIJEK OPEN ITF FUTURES“ - 23. - 31. 8. 2014.
Na turniru su sudjelovala 73 natjecatelja u muškoj pojedinačnoj konkurenciji i 24
natjecatelja u konkurenciji parova iz 15 zemalja.
4. EUROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU - ŽENE - 8. - 12. 12. 2014.
Grad Osijek bio je jedan od 6 gradova domaćina prvenstva koji su zajednički organizirali
Hrvatska i Mađarska. Odigrano je 6 utakmica, a u grupi su bile reprezentacije Crne Gore,
Francuske, Slovačke i Srbije.
Utakmice su odigrane u NŠD Gradski vrt.
Pored navedenih velikih sportskih manifestacija, u ovom Programskom sadržaju mora se
spomenuti i kvalifikacijska utakmica za Europsko prvenstvo u nogometu seniorskih
reprezentacija Hrvatske i Ažerbajdžana, koja je na stadionu Gradski vrt odigrana 11. 10. 2014.
g.
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Sve priredbe imale su izravne televizijske prijenose putem HRT-a i drugih TV mreža diljem
Europe i svijeta, što je imalo veliko značenje u promidžbi grada Osijeka kao domaćina.
Sredstva su korištena za neophodne troškove u vezi s organizacijom priredbi, kao i troškove
informiranja i promidžbe Grada Osijeka.

1.3. Posebni programi

300.000,00

Ovim sadržajem pomagalo se pojedinim udrugama i klubovima u provedbi aktivnosti koje su
zavrjeđivali posebnu potporu, a nisu izrijekom planirane u Programu javnih potreba u sportu.
Tijekom 2014. g., na temelju 76 odobrenih molbi za jednokratnu financijsku potporu, sredstva
su koristili 51 sportski klub i 6 saveza iz 24 sporta.
Sredstva su namjenski korištena za organizaciju i sudjelovanje na službenim natjecanjima,
međunarodnim turnirima i službenim natjecanjima, nabavku opreme i rekvizita, stručno
usavršavanje, organizaciju kampova, režijske troškove i druge neplanirane potrebe.
Planirana sredstva u cijelosti su utrošena.

1.4. Sportske priredbe od značaja za Grad Osijek

193.000,00

Osiguranim sredstvima za ovaj sadržaj sportskim je klubovima i udrugama sufinancirano
održavanje sportskih priredbi s dugogodišnjom tradicijom, a imaju memorijalno i
međunarodno obilježje.
Tijekom 2014. g. održano je 37 sportskih priredbi u 19 sportova, a organizirali su ih 32
sportska kluba i udruge.
Kao sportska priredba od značaja za Grad Osijek, u prosincu 2014. g. održana je 57.
manifestacija „Sportaš 2014.“, na kojoj su nagrade i priznanja dobili:
1. najuspješniji sportaš Grada i Županije - Robert Seligman (GD „Osijek Žito“);
2. najuspješnija sportašica Grada i Županije - Donna Vekić (TK „Osijek“) ;
3. najuspješniji sportski kolektiv Grada i Županije - ŽNK „Osijek“;
4. najuspješniji trener - Vladimir Mađarević (GD „Osijek Žito“);
5. najuspješniji sportaš - osoba s posebnim potrebama - Hinko Cajzler (ŠUS „Svjetlost“);
6. najuspješniji sportski kolektiv osoba s posebnim potrebama - KK „HVIDRA Osijek“;
7. Nagrada „Sokol“ - Blaženko Krček (JK „Mladost“), Tomislav Marković (GD „Osijek
Žito“), Luka Šimić (KBK „Sveti Duh“) i Športsko udičarsko društvo „Šaran“
8. Uzor-trofej „Matija Ljubek“ - Josip Gašparac (AK „Slavonija Žito“);
9. Trofej „Kuna“ - Toni Čelan (JK „Osijek“), Nora Grevinger (PK „Osijek Žito“), Davor
Kuna (AK „Slavonija - Žito“), Mauro Nemčanin (GK „Inova-gim“), Teuta Lea Stojaković
(VK „Iktus“) i Antonia Volmut (ŽOK „Osijek 06“), ;
10. Posebna priznanja - JK „Mladost“, NK „Radnik“ i Športski objekti d.o.o.
Za provedbu ovog sadržaja, na temelju zamolbi, utrošeno je 171.500,00 kuna.
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1.5. Znanstveni i razvojni programi u funkciji sporta

5.000,00

Sredstva su korištena za dovršenje započetih programa i projekata, kao i za pripreme novih
projekata razvoja sporta utvrđenih Zakonom.

2. GOSPODARENJE, KORIŠTENJE, IZGRADNJA I
OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA

16.488.600,00

Ovo područje, kao važan segment sporta, realizirano je kroz dva sadržaja - gospodarenje
sportskim objektima i izgradnja i opremanje sportskih objekata.
Sredstvima planiranim Programom javnih potreba u sportu za ovo područje osigurano je svim
članicama Zajednice korištenje sportskih objekata grada bez naknade.

2.1. Gospodarenje i korištenje sportskih objekata

16.175.600,00

Sportskim objektima u vlasništvu Grada gospodarili su Športski objekti d.o.o. i pojedini
sportski klubovi. Za potrebe provođenja aktivnosti članica Zajednice korištene su i školske
sportske dvorane na području grada.

2.1.1. ŠPORTSKI OBJEKTI D.O.O.

13.500.000,00

Športski objekti d.o.o. svoju su osnovnu djelatnost upravljanja i održavanja sportskih objekata
obavljali na 15 objekata: ŠD Zrinjevac, ŠD Jug, NŠD Gradski vrt, ŠC Sokolski dom,
Srednjoškolsko igralište, Gradski bazeni, RC Copacabana, TC Perivoj kralja Tomislava,
Stadion Gradski vrt, Streljana Pampas, Hipodrom Pampas, FC Ritam pulsa, SC Mačkamama,
Boćarski dom Retfala i radionica u ulici Cara Hadrijana.
Planirana sredstva korištena su za subvencioniranje korištenja objekata za pripreme i
natjecanje sportskih klubova, udruga i sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana.

2.1.2. NŠD Gradski vrt

1.000.000,00

2.1.3. RC Copacabana

1.000.000,00

2.1.4. Sportski klubovi

355.000,00

Sredstva ovog sadržaja bila su pomoć klubovima za namjensko sufinanciranje gospodarenja
sportskim objektima koje koriste za potrebe treninga i natjecanja svih dobnih kategorija, a
dani su im na upravljanje temeljem ugovora.
U 2014. g. sredstva su koristili Gimnastičko društvo „Osijek Žito“, Atletski klub „Slavonija Žito“, Kuglački klub „Osijek“, Nogometni klubovi „Grafičar - Vodovod“, „Olimpija“,
„Višnjevac“, „Metalac“, „Elektra“ i „Slavonac“, te Udruga „Mogu“.
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U 2014. g. na temelju zamolbi utrošeno je 348.446,27 kuna.

2.1.5. Školske dvorane

319.600,00

Modelom korištenja školskih sportskih dvorana Grad Osijek je sportskim klubovima osigurao
uvjete za nesmetani trenažni proces mlađih dobnih kategorija, a sportskim udrugama uvjete za
provedbu sportskih aktivnosti - natjecanja, treninga i slično.
U 2014. g. članice Zajednice imale su pravo korištenja 21 školske sportske dvorane u kojima
im je osigurano 175 termina, odnosno 256 sati tjedno. Osigurane termine koristilo je 36
klubova iz 13 sportova (karate - 6, odbojka - 10, košarka - 5, rukomet - 6, nogomet, mali
nogomet, sportski ples, atletika, gimnastika, badminton, mačevanje, boćanje, judo) i 5 udruga
(Studentski športski savez, Školski športski savez, Gradski savez za sportsku rekreaciju
„Sport za sve“, Osječki športski savez gluhih i Povijesna udruga „Hrvatski sokol“).
Osiguranim sredstvima plaćani su troškovi korištenja školskih sportskih dvorana i na taj način
bili značajna pomoć klubovima i udrugama.

2.1.6. Športski centar Sokolski dom

1.000,00

2.2. Izgradnja i opremanje sportskih objekata

265.000,00

Sredstva ovog sadržaja korištena su za potrebe rekonstrukcije, sanacije i opremanje sportskih
objekata kojima gospodare Športski objekti d.o.o., za potrebno uređenje pojedinih objekata u
mjesnim odborima i gradskim četvrtima, te prvu fazu uređenja objekta namijenjenog za
potrebe moto sporta.

2.3. Stadion NK „LIO“

48.000,00

ZAKLJUČAK
S obzirom na višegodišnju prisutnost gospodarske krize čiji se učinak s nemalim posljedicama
odražava i na sve teže egzistiranje brojnih sportskih udruga, pa i organizacijsku i
funkcionalnu aktivnost sporta u cjelini, u 2014. g. bilo je bitno zadržati postojeću razinu
djelovanja i ublažiti negativne posljedice gospodarske krize, kao i smanjenih izdvajanja za
sport iz gradskog proračuna. Stoga je raspodjela sredstava vršena u smjeru očuvanja kvalitete
osječkog sporta u mjeri u kojoj su dopuštale prilike, te sukladno pravilima koja nameću
primjenu općih akata Zajednice športskih udruga grada Osijeka, kao i kroz pomoć u
održavanju egzistencije brojnih ugroženih klubova koji se, u permanentnom stanju
posvemašnje krize, oslanjaju na Program javnih potreba u sportu kao, praktički, jedini izvor
financiranja.
Boreći se u sve težim uvjetima funkcioniranja s nemalim poteškoćama za opstanak sporta u
gradu, Zajednica je, kao i ranijih godina, nastojala balansirati između podržavanja
kvalitativno i tradicionalno najistaknutijih segmenata osječkog sporta, čuvajući pri tome
33

njegovu raznovrsnost kroz djelovanje tzv. malih klubova iz sve popularnijih sportova. Unatoč
tome, članstvo je i u 2014. g. reducirano za 11 udruga u odnosu na 2013. g., budući da je
prestanak djelovanja ili gašenje udruga nadmašilo broj primljenih članica u prošloj
kalendarskoj godini.
Rezultatski gledano, osječki se sport ipak pokazao vitalnim i još uvijek odolijeva sve
negativnijim učincima dugotrajne gospodarske krize, jer je brojnost osvojenih odličja na
domaćim prvenstvima i kupovima nadmašila prethodnu 2013. g. Tako su osječki sportaši(ce)
osvojili ukupno 270 odličja na pojedinačnim državnim prvenstvima (seniori/mlađi seniori
118, juniori/mlađi juniori 103, kadeti/mlađi kadeti 49), 53 odličja na ekipnim državnim
prvenstvima (seniori 32, juniori 12, kadeti 9), te 21 odličje na natjecanjima za Kup Hrvatske
(seniori 12, juniori 4, kadeti 5). No, s druge strane, zabilježen je znatan pad zapaženih
plasmana na najznačajnijim međunarodnim natjecanjima za državnu reprezentaciju, budući da
su članovi osječkih klubova osvojili tek 13 medalja (seniori 12, juniori 1), a što je u
očiglednoj korelaciji s naglašenim financijskim poteškoćama klubova koji se suočavaju s
kontinuiranim odljevom najkvalitetnijeg i najperspektivnijeg sportskog kadra.
S obzirom na navedene okolnosti, smatramo da je Zajednica uspješno izvršavala svoje
zakonske zadaće, a trendovi kretanja sporta u nadolazećem razdoblju ovisit će, kako o visini
proračunskih dotacija, tako i o priželjkivanom gospodarskom oporavku o kojemu umnogome
ovisi i budućnost osječkog, ali i hrvatskog sporta, kao zakonski normirane društvene
djelatnosti od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Broj: 02-54/29-15.
Osijek, 4. ožujka 2015.
Predsjednik
Ante VUČEMILOVIĆ - ŠIMUNOVIĆ, dipl. iur.
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