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Na temelju članka 43. Statuta  Zajednice športskih udruga grada Osijeka, Skupština je, 
na 19. sjednici održanoj 14. 3. 2016. g., donijela sljedeće 
 
 

I  Z  V  J  E  Š  Ć  E 
O OSTVARENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU 

NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA ZA 2015. G. 
 
 
U V O D 
 
 
Program javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2015. g. osiguravao je 
minimalne i nužne uvjete u funkciji održavanja dostignute razine kvalitete i funkcionira-
nja 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 71/06., 153/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13. i 85/15., članak 76. 
stavak 7.) obvezuje Zajednicu športskih udruga nadležnom tijelu Grada podnijeti iz-
vješće 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 2015. g. uredno izvršavao i, prema dogovorenoj dina-
mici, doznačavao sredstva planirana za poslove, aktivnosti i djelatnosti utvrđene u Pro-
gramskom sadržaju „A“. 
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Slijedom zakonske obveze, ovo Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 
2015. 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 2015. g. imao je Programski sadržaj „A“ i „B“ s 
utvrđenim poslovima, aktivnostima i djelatnostima, kao i planiranim iznosima za njihovu 
realizaciju tijekom 2015. g. 
 
 
I. PROGRAMSKI SADRŽAJ „A“                                         12.491.000,00 
 
 
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 2015. g. od 14. 11. 
2014. g. i njegovim izmjenama i dopunama od 29. 6. 2015. i 7. 10. 2015. g. osigurano je 
12.491.000,00 kuna za provedbu ovog Programskog sadržaja. 
 
Osigurana sredstva korištena su za financiranje svih programskih aktivnosti sukladno 
Programu za 2015. g. i, uz pridržavanje zakonskih obveza i preporuka, osigurana je još 
veća transparentnost provedbe i učinkovitost nadzora trošenja proračunskih sredstava. 
 
Za njegovu je provedbu bila zadužena Zajednica športskih udruga grada Osijeka u su-
radnji s nadležnim upravnim tijelom Grada Osijeka i članicama. 

 
 
1. POTICANJE I PROMICANJE SPORTA                                2.819.100,00 
  
 
Ovo je područje, sa svojih šest zasebnih programa, bilo usmjereno na iskazivanje znača-
ja i vrijednosti sporta kao gospodarske i društvene djelatnosti.  
 
 
1.1. Informacijska, izdavačka i promidžbena djelatnost                    34.000,00 
 
Putem  ovih  djelatnosti,  kao  bitnim segmentima osječkog sporta, Zajednica je uspješno  
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ostvarila stalnu suradnju sa svojim članicama i sportskom, ali i širom društvenom javno-
šću. 
 
Osigurana sredstva korištena su za uređenje i dizajniranje internet stranice Zajednice, 
koja je stalno dostupna baza osječkog sporta za kvalitetniju razmjenu neophodnih infor-
macija u sportu i izdavanje Osječko-baranjskog sportskog godišnjaka za 2014., sportske 
publikacije koja na 280 stranica predstavlja sistematizirani prikaz najrelevantnijih do-
sega osječko- baranjskog sporta, mnoštvo drugih evidencijsko-statističkih podataka i 
brojne zanimljive podatke o aktualnom trenutku osječkog i baranjskog sporta. Publi-
kacija je, u nakladi od 400 primjeraka, namijenjena poglavito sportskim udrugama – 
članicama lokalnih sportskih zajednica, kao i drugim sportskim i društvenim institucija-
ma.  
 
Na Skupštini Zajednice održanoj 21. 12. 2015. g. donesena je Odluka o proglašenju naj-
uspješnijih sportaša i sportskih kolektiva u 2015. g.: 
- najuspješniji sportaš – Robert Seligman (GD Osijek - Žito); 
- najuspješnija sportašica – Donna Vekić (TK Osijek); 
- najuspješniji sportski kolektiv – GD Osijek – Žito; 
- najuspješniji sportaš - osoba s posebnim potrebama – Darko Sarapa (ŠUS Svjetlost); 
- najuspješniji sportski kolektiv osoba s posebnim potrebama – ŠUS Svjetlost; 
- najuspješniji trener – Vladimir Mađarević (GD Osijek - Žito); 
- najuspješniji  mladi  sportaši -  Trofej „Kuna“ - Neven Lucian Davidović (GD Osijek – 

Žito), Ivan Filipović (PK Osijek  Žito), Bruno Gajić (BK Osijek), Lea Grahovac (ŽOK 
Osijek 06), Marija Kunštek (ŽNK Osijek), Dario Prekl (AK Slavonija – Žito). 

 
Posebna priznanja dobili su Osječki športski savez gluhih (60 godina djelovanja), 
Hrvatsko planinarsko društvo Bršljan – Jankovac (120 godina djelovanja) i Gimnastičko 
društvo Osijek - Žito (150 godina gimnastike u Osijeku i Hrvatskoj). 
 
Priznanja za dugogodišnju suradnju primili su Športska zajednica Osječko-baranjske 
županije i Povijesna udruga Hrvatski sokol Osječko-baranjske županije. 
 
Izbor najuspješnijih održan je 5. 2. 2016. g. u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku. 
 
 
1.2. Aktivnosti od posebnog interesa                                         55.000,00 
 
Planirane sportsko-rekreacijske aktivnosti ovog sadržaja su održane, a nositeljima 
aktivnosti sredstva su 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 (organi-
zacija biciklijada i obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana), Nogometni klub Osijek 
s.d.d. (kao jedini predstavnik iz Hrvatske, od 24. - 29. 6. sa svojom je pionirskom ekipom 
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nastupio na 49. međunarodnim dječjim igrama u Alkmaaru (Nizozemska) i osvojio 1. 
mjesto) i Gimnastički klub Inova-gim. 
 
 
1.3. Sportske stipendije i naknade za vrhunske i darovite sportaše      409.100,00 
 
U 2015. g. sportsku stipendiju i naknadu primila su ukupno 22 vrhunska sportaša I. i II. 
kategorije na temelju Rješenja Hrvatskog olimpijskog odbora i Hrvatskog paraolimpij-
skog odbora. 
 
Status vrhunskog sportaša I. kategorije imalo je 14 sportaša iz 7 klubova, a II. kate-
gorije 8 sportaša iz 8 klubova. Iznos sportskih stipendija i naknada bio je od 700,00 - 
2.400,00 kuna. 
 
Sportske stipendije i naknade Zajednica je sportašima redovno isplaćivala na temelju 
sklopljenih ugovora, sukladno Pravilnicima o stipendiranju sportaša. 
 
Od planiranog i osiguranog iznosa nije utrošeno 21.300,00 kuna iz razloga što je jedna 
sportašica prestala s aktivnim bavljenjem, a jedan sportaš napustio klub. 
 
Neutrošena sredstva su Odlukom Izvršnog odbora prenamijenjena. 
 
 
1.4. Stručni poslovi u sportu                                                   20.000,00 
 
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, te-
čajevima i savjetovanjima za osposobljavanje stručnog trenerskog kadra u sportu. 
 
Planirana sredstva svojom je Odlukom Izvršni odbor dodijelio Udruzi kineziologa 
(11.500,00 kuna) i Zboru učitelja i trenera sportova na snijegu (8.500,00 kuna). 
 
 
1.5. Programi Hrvatskog olimpijskog odbora i sportske zajednice            1.000,00 
 
Planiranim sredstvima osigurao se bitan uvjet za kandidiranje sportskih udruga kao ko-
risnika za novčanu potporu Hrvatskog olimpijskog odbora kroz program „Aktivna za-
jednica“. 
 
U 2015. g. niti jedna sportska udruga nije podnijela zahtjev za korištenje sredstava iz 
ovog programa. 
 
Odlukom Izvršnog odbora planirani iznos od 1.000,00 kuna je prenamijenjen.  
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1.6. Novi razvojni programi                                                2.300.000,00 
 
Ovim su programom osigurana sredstva omogućila očuvanje i napredak NK Osijek s.d.d. 
koji najviše pridonosi popularizaciji sporta i Grada Osijeka.  
 
 
2. SPORT DJECE I MLADEŽI                                               517.000,00 
 
 
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 2015. g. provodio se kroz djelatnost Školskog šport-
skog saveza grada Osijeka i Studentskog športskog saveza. 
 
 
2.1. ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA OSIJEKA                      452.000,00 
 
Školski športski savez grada Osijeka svoj je program tijekom 2015. g. realizirao orga-
nizacijom 53. 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 najuspješnijim učenicima, školama i 
profesorima.  
 
U sportskim natjecanjima sudjelovalo je 29 školskih sportskih društava osnovnih škola i 
18 školskih sportskih društava srednjih škola u kojima je bilo uključeno 4.872 natjeca-
telja. 
 
Športska natjecanja za osnovne škole provedena su u 27 sportskih disciplina, a sudjelo-
valo je 3.280 natjecatelja (1.259 učenica i 2.021 učenik). 
 
U sportskim natjecanjima srednjih škola sudjelovalo je 1.592 natjecatelja (608 djevoja-
ka i 984 mladića) u 15 sportskih disciplina. 
 
Za organizaciju sportskih natjecanja osnovnih i srednjih škola Savezu je osigurano 
korištenje ŠD Jug, ŠD Zrinjevac, NŠD Gradski vrt, Srednjoškolskog igrališta, Sokol-
skog 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 
petih razreda i školom skijanja. U programe je bilo uključeno 1.039 učenika iz svih 
osnovnih škola u gradu. Programi su organizirani na Gradskim bazenima i Mariborskom 
Pohorju. Za provedbu programa bilo je zaduženo osam voditelja. 
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Program za dječje vrtiće obuhvatio je rad sportskih vrtića (ritmičko-sportska gimna-
stika i univerzalna sportska škola), škole klizanja, program navikavanja djece na vodu i 
igre na vodi. U sve programe bilo je uključeno blizu 1.284 polaznika iz 26 vrtića. Pro-
grami su organizirani u dva vrtića, na Gradskom klizalištu i Gradskim bazenima, a provelo 
ih je devet voditelja. 
 
Pored navedenih aktivnosti, Savez je 6. 3. 2015. g. organizirao tradicionalnu manifesta-
ciju Školski sportski dan, kada je odigrano 14 završnih utakmica srednjoškolaca i osnova-
ca u četiri sporta (košarka, rukomet, odbojka i futsal) i nastupilo 350 natjecatelja. Po 
završetku nastave (lipanj/srpanj), 11. put zaredom organizirana su izlučna natjecanja u 
10 sportova za Sportske igre mladih. U natjecanjima je sudjelovalo oko 715 natjecatelja 
iz Osijeka. Na završnici u Splitu nastupilo je 90-tak učenika sportaša grada Osijeka. Na 
1. međunarodnom finalu (Split, 23. - 28. 8.), uz sudjelovanje predstavnika Srbije, BiH i 
Hrvatske sudjelovalo je i 18 natjecatelja iz Osijeka. 
 
Na državnim natjecanjima nastupilo je devet osnovnih škola u šest sportova (gimnastika, 
plivanje, atletika, judo, košarka i odbojka) i pet srednjih škola u šest sportova (badmin-
ton, stolni tenis, atletika, rukomet, košarka i futsal). Najbolje rezultate ostvarili su I. 
gimnazija (2. mjesto u rukometu i 3. mjesto u futsalu), Elektrotehnička i prometna škola 
(2. mjesto u atletici), Trgovačka i komercijalna škola (3. mjesto u badmintonu) i Eko-
nomska i upravna škola (3. mjesto u stolnom tenisu). 
 
Na državnom prvenstvu djece s intelektualnim teškoćama u razvoju (Poreč, 3. - 5. 5.) 
učenici – sportaši Centra za odgoj i obrazovanje Ivan Štark nastupili su u plivanju, atle-
tici i štafetnim igrama i osvojili tri 1. mjesta i tri 3. mjesta.   
 
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 uči-
teljima i nastavnicima, stručno usavršavanje, troškove organizacije navedenih aktivnosti i 
troškove izdavanja biltena Sport u školi koji dobivaju sve škole.  
 
 
2.2. Studentski sport                                                          60.000,00 
 
Program studentskog sporta proveo je Studentski športski savez Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera, koji je organizirao sveučilišna prvenstva u 12 sportskih disciplina u 
muškoj i ženskoj konkurenciji. 
 
Na sveučilišnim prvenstvima - devet ekipnih i pet pojedinačnih - sudjelovalo je 14 stu-
dentskih sportskih klubova s ukupno 1.227 natjecatelja - 771 student i 466 studentica. 
 
Pored sveučilišnog prvenstva, studenti su sudjelovali na Sveučilišnom sportskom 
prvenstvu Republike Hrvatske u Poreču (29. 5. - 31. 5. 2015.). Sveučilište je nastupalo u 
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rukometu (m), šahu (ž), stolnom tenisu (m/ž), malom nogometu (ž) i odbojci (ž). Osvojena 
su četiri 2. mjesta (rukomet - m, odbojka - ž i  stolni tenis – m/ž) i dva 3. mjesta (šah i 
futsal studentice). 
 
Savez je bio domaćin poluzavršnice državnog prvenstva u košarci (17. - 18. 3.) i rukometu 
(14. - 15. 4.). 
 
Od 21. - 28. 7. 2015. g. Sveučilište je bilo domaćin Europskog prvenstva u nogometu uz 
sudjelovanje 14 muških i 7 ženskih ekipa. Osječko sveučilište u obje konkurencije osvo-
jilo je 7. mjesto. 
 
Na Europskom prvenstvu u odbojci (19. - 26. 7. Camerino, Italija) ženska ekipa Sveuči-
lišta osvojila je 7. mjesto. 
 
 
3. SUSTAV SPORTSKIH PRIPREMA I NATJECANJA                     854.000,00 
 
 
Ovo programsko područje se kroz tri sadržaja temelji na Zakonu o sportu i realiziralo je 
bitne uvjete od značaja za sport - osiguravanje uvjeta za kvalitetan rad i sportski re-
zultat, skrb o stručnom kadru i njihovom sudjelovanju u procesu stvaranja sportaša, kao 
i skrb o zdravstvenoj zaštiti sportaša. 
 
 
3.1. 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 uprav-
ljaju 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 (devet nogometnih igrališta, atletska staza Gradski 
vrt, dvorana Sokolski dom, Kuglana Pampas, dvorana za borilačke sportove i jahalište 
Udruge Mogu) i školske sportske dvorane. 
 
Tijekom 2015. g., na temelju Pravilnika o korištenju objekata u vlasništvu Grada i utvr-
đene satnice korištenja, za potrebe više od 70 članica (klubova i saveza) iz 25 sportova, 
u provedbi aktivnosti tri su sportske dvorane korištene oko 14.500 sati, bazeni cca 2.150 
sati i Streljana Pampas (četiri pucaone) oko 1.900 sati. Ostale objekte kojima upravljaju 
Športski objekti koristilo je još 30-tak članica iz 10-tak sportova.  
 
Članice Zajednice sve su objekte koristile bez naknade. 
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3.2. Stručni kadrovi i stručni rad u sportu                                 674.000,00 
 
Ovim je sadržajem rad sa sportašima mlađih dobnih kategorija povjeren trenerima -
instruktorima profesionalcima. 
 
Za potrebe 11 klubova (iz nogometa tri, košarke dva, rukometa dva, odbojke dva, atletike 
i gimnastike), radilo je 13 trenera koji su svoj radno-pravni status ostvarivali u klubo-
vima i granskim savezima. 
 
Opravdanost ovog sadržaja najbolje se vidi u ostvarenim rezultatima klubova i sportaša 
koji su postali ekipni i pojedinačni državni prvaci. 
 
Tijekom 2015. g., za bruto II plaće svakog trenera - instruktora u razdoblju siječanj - 
kolovoz bilo je osigurano po 4.000,00 kuna, a za razdoblje rujan - prosinac po 4.961,50 
kuna. 
 
 
3.3. Zdravstvena zaštita                                                     180.000,00 
 
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 2015. g. obavljeno je ukupno 2.084 pregleda sportaša svih dobnih kategorija, a 
preglede je koristio 71 klub u 24 sporta. 
 
Za potrebe ozlijeđenih sportaša korištene su usluge Privatne fizikalne terapije i 
rehabilitacije Steve Kurica. Davatelj usluga je u 2015. g. obavio 911 terapija za sportaše 
iz 18 klubova. 
 
Za potrebe utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti sportaša Odlukom 
Izvršnog odbora osigurano je 106.000,00 kuna, a za rehabilitaciju i terapije sportaša 
74.000,00 kuna. Sredstva su namjenski korištena i redovno, svaki mjesec, doznačavana 
davateljima usluga na temelju njihovih izvješća.  
 
 
4. DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA - KLUBOVA                    5.170.000,00 
 
 
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. 
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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 2015. g. sredstva je koristilo 38 klubova iz 31 sporta razvrstanih u dva programska 
sadržaja - Klubovi od posebnog interesa Grada i Klubovi nositelji kvalitete, primjenom 
Pravilnika o izračunu vrijednosti i razvrstavanju sportova i Pravilnika o određivanju nosi-
telja kvalitete u pojedinim sportovima. 
 
Klubovima od posebnog interesa i klubovima nositeljima kvalitete I. i II. razreda pla-
nirana sredstva redovno su doznačena svaki mjesec u iznosu 1/12, a klubovima III. 
razreda u iznosu 1/4 u siječnju, travnju, srpnju i listopadu 2015. g.   
 
 
4.1. Klubovi od posebnog interesa Grada Osijeka                        2.060.000,00 
 
Ovim je sadržajem Grad Osijek želio očuvati pozicije pojedinih sportova i njihovih poje-
dinih klubova koji su sportski brend Grada. 
 
Za realizaciju ovog sadržaja bila je zadužena Zajednica na način da je planirana sred-
stva u visini 1/12 redovno doznačavala korisnicima i, putem mjesečnih izvješća, nadzirala 
namjensko korištenje.  
 
 
NOGOMETNI KLUB OSIJEK s.d.d.                                         900.000,00 
 
Tijekom 2015. g. Klub je nastupao na službenim natjecanjima s pet selekcija - senior-
skom, juniorskom, kadetskom, mlađekadetskom i mlađepionirskom u najvišem stupnju 
natjecanja i kup natjecanjima. 
 
Po završetku sezone 2014./2015. seniorska ekipa osvojila je 8. mjesto u 1. hrvatskoj no-
gometnoj ligi, juniori 2., kadeti 3., mlađi kadeti 5. i mlađi pioniri 2. mjesto. Trenutno, na-
kon prvog dijela sezone 2015./2016., seniorska ekipa zauzima 9. mjesto, juniori 7., ka-
deti 6. i mlađi pioniri 7. mjesto. 
 
U kup natjecanju za sezonu 2015./2016. seniorska ekipa ispala je u četvrtfinalu nakon 
jedanaesteraca od NK Slaven Belupo (Koprivnica, 2. 12. 2015.), kao i kadetska ekipa koja 
je za sezonu 2014./2015. izgubila od vršnjaka NK Dinamo (Osijek, 5. 3. 2015.). 
 
Na prijateljskim i službenim utakmicama državne reprezentacije za U-21 nastupio je 
Josip Mišić, za U-18 i U-19 Josip Špoljarić, za U-18 Lovro Antić i Ivan Nevestić, za U-17 
Bruno Ivić, a za U-16 Ivan Ikić i Filip Lišnić. 
 
Tijekom 2015. g. za potrebe seniora, juniora, kadeta, mlađih kadeta, pionira, mlađih 
pionira i početnika u Klubu je bio angažirano 20 trenera profesionalaca. 
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VESLAČKI KLUB IKTUS                                                      470.000,00 
 
Na ekipnom državnom prvenstvu (Zagreb, 3. - 4. 10.) Klub je u ukupnom  plasmanu, u 
konkurenciji 22 kluba, osvojio 4. mjesto (u seniorskoj konkurenciji 3. mjesto, u junior-
skoj 9., mlađejuniorskoj 5., kadetskoj 3., mlađekadetskoj 2. mjesto). 
 
Na državnom Pojedinačnom prvenstvu (Zagreb, 27. 4.) nastupilo je ukupno 28 veslača i 
veslačica (8 u seniorskoj, 17 u juniorskoj i 8 u kadetskoj konkurenciji) i sveukupno je 
osvojeno 12 medalja. Seniori su ukupno osvojili četiri medalje (2 zlatne, 1 srebrnu i 1 
brončanu), juniori četiri medalje (2 zlatne, 1 srebrnu i 1 brončanu) i kadeti četiri me-
dalje (3 zlatne i 1 srebrnu). 
 
Za državnu su reprezentaciju na Svjetskom seniorskom prvenstvu (Francuska, 31. 8.) i 
regati Svjetskog kupa (Luzern,12. 7.) nastupili David Šain i Mario Vekić (dvojac bez 
kormilara i osvojili 27., odnosno 16. mjesto). Na  Europskom seniorskom  prvenstvu 
(Poznan, 1. 6.) nastupio je Ante Janjić (s Marijom Begovićem u dvojcu bez kormilara) i 
osvojio 10. mjesto. Na Svjetskom juniorskom prvenstvu (Rio de Janerio, Brazil) i 
Europskom juniorskom prvenstvu (Račice, Češka), u disciplini samac, nastupila je Teuta 
Lea Stojaković i osvojila 7. i 3. mjesto. Za ostvarene rezultate dobila je Nagradu 
„Sokol“. 
 
Veslači i veslačice su u svim dobnim kategorijama nastupili na osam međunarodnih 
regata. Klub je bio domaćin i organizator tradicionalne međunarodne Miholjske regate. 
 
U 2015. g. u Klubu je radilo pet trenera - jedan profesionalac i četiri volontera, a 
nastupilo je 55 veslača i veslačica. 
 
 
ATLETSKI KLUB SLAVONIJA – ŽITO                                      296.000,00 
 
Ukupno 115 atletičara i atletičarki Kluba u 2015. g. nastupalo je na otvorenim i zatvo-
renim ekipnim državnim i pojedinačnim prvenstvima i kup natjecanjima.  
 
Na ekipnom državnom prvenstvu nastupila je seniorska muška ekipa (4. mjesto), junior-
ska muška ekipa (3. mjesto), kadetska muška ekipa (4. mjesto) i ženska kadetska ekipa 
(2. mjesto). Na ekipnom državnom prvenstvu u krosu seniorska muška ekipa zauzela je 4. 
mjesto, mlađejuniorska muška i mlađejuniorska ženska ekipa 8. mjesto, kadetska muška i 
kadetska ženska ekipa 2., odnosno 3. mjesto, mlađekadetska muška ekipa 4. mjesto, a 
mlađekadetska ženska ekipa 2. mjesto.  
 
Na pojedinačnim državnim prvenstvima (Varaždin, Rijeka, Split, Čakovec i Zagreb) 
nastupilo je šest seniora/ki u četiri discipline, pet mlađih seniora/ki u četiri discipline, 
16 juniora/ki u devet disciplina, devet mlađih juniora/ki u sedam disciplina, 23 ka-
deta/kinja u devet disciplina i  sedam mlađih kadeta/kinja u šest disciplina. Ukupno je 
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nastupilo 64 atletičara i atletičarki i u 20 disciplina osvojili su 70 medalja – 14 zlatnih, 
33 srebrne i 23 brončane.  
 
Na Ekipnom kup natjecanju za seniore (Zagreb, 19. - 20. 9.) Klub je osvojio ukupno 7. 
mjesto (muški 7., žene 9. mjesto). U juniorskoj konkurenciji (Zagreb, 24. - 25. 5.) Klub je 
osvojio ukupno 4. mjesto (muški 3., žene 11. mjesto). Na istom je natjecanju u kadet-skoj 
konkurenciji (Osijek, 19. 9.) Klub osvojio ukupno 2. mjesto (muški 2., žene 2.). 
 
Za seniorsku državnu reprezentaciju na Svjetskom atletskom prvenstvu (Peking,         
22. - 30. 8.), Prvenstvu Balkana (Pitesti, 1. - 2. 8.), dvoranskom Prvenstvu Balkana (Istan-
bul, 21. 2.), Ekipnom prvenstvu Europe (Stara Zagora, 20. - 21. 6.) i Europskom prvenstvu 
do 23 godine (Tallin, 9. - 12. 7.) u disciplini motka nastupio je Ivan Horvat (1 zlatna i 2 
srebrne medalje). 
 
Članica Kluba Elija Valentić (motka) za državnu je reprezentaciju nastupila na ekipnom 
natjecanju Balkanation (Velenje, 26. 9.) i osvojila 3. mjesto. Na susretu kadetskih re-
prezentacija CRO-CZE-HUN-SLO-SVK (Breclav, 26. 9.) nastupila su tri kadeta i četiri 
kadetkinje Kluba. 
 
Pored službenih natjecanja Klub je organizirao i bio suorganizator 28 natjecanja, od 
kojih treba izdvojiti finale Kupa Hrvatske za kadete i kadetkinje, kvalifikacije Erste 
Plave lige sa 1.010 natjecatelja (rekord među gradovima organizatorima), dvoransku i 
ljetnu ligu Slavonije i Baranje, suorganizaciju Ferivi maratona. U 2015. g. članovi Kluba 
bili su sudionici na 11 međunarodnih mitinga. 
 
Ostvareno je šest državnih rekorda, a najvrjedniji je rezultat Ivana Horvata koji je na 
Svjetskom prvenstvu osvojio 9. mjesto (s preskočenih 5,65). Na istom je natjecanju u 
kvalifikacijama Ivan Horvat postavio novi hrvatski rekord s preskočenih 5,70 i na taj 
način ostvario normu za nastup na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru ove godine. Za 
ostvarene rezultate u 2015. g. Hrvatski atletski savez proglasio ga je najboljim atletiča-
rom godine. 
 
U Klubu je u 2015. g. radilo 16 trenera (2 profesionalca, 3 honorarca i 11 volontera) i 
sportski direktor  kao volonter. Tijekom 2015. g. na svim natjecanjima za Klub je nastu-
pilo 115 atletičara i atletičarki. 
 
 
GIMNASTIČKO DRUŠTVO OSIJEK - ŽITO                                258.000,00 
 
Na pojedinačnim Prvenstvima Hrvatske (Nedelišće, Zagreb i Rijeka) u 2015. g. za klub su 
nastupili seniori Tomislav Marković (jedna disciplina) i Robert Seligman (jedna discipli-
na), juniorka Marija Milas (jedna disciplina), junior Aurel Benović (pet disciplina), mlađi 
juniori Neven Lucian Davidović (pet disciplina) i Josip Vukovac (šest disciplina) i ukupno 
osvojili 16 medalja - 8 zlatnih, 6 srebrnih i 2 brončane medalje. 
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U pojedinačnom Kup natjecanju C program u Rijeci, 7. 11. za klub su nastupile tri junior-
ke. 
 
Za seniorsku reprezentaciju Hrvatske na Svjetskom prvenstvu (Glasgow, 23. 10. - 1. 11.) 
nastupio je Robert Seligman (konj s hvataljkama) i osvojio 8. mjesto. Na pojedinačnom 
Europskom prvenstvu (Montpellier, 13. - 19. 4.) Robert Seligman je u svojoj disciplini 
osvojio 4. mjesto, a Tomislav Marković (parter) 7. mjesto. 
 
Robert Seligman i Tomislav Marković tijekom su 2015. g. nastupili na četiri, odnosno pet 
turnira iz serije World Cup. Temeljem ostvarenih plasmana na turnirima, na konačnoj 
rang listi World Cupa Tomislav Marković osvojio je 1. mjesto na parteru, a Robert Se-
ligman 6. mjesto na konju s hvataljkama. 
 
Za klub je nastupalo 12 registriranih sportaša. U klubu je radilo pet profesionalnih tre-
nera, dva honorarca i dva volontera. 
 
Ostvareni odlični rezultati tijekom 2015. g. potvrđeni su i na tradicionalnoj priredbi 
Sportaš 2015. Robert Seligman proglašen je najuspješnijim sportašem grada i županije, 
Vladimir Mađarević najuspješnijim trenerom grada, klub najuspješnijim sportskim ko-
lektivom grada, a mlađem junioru Nevenu Lucianu Davidoviću dodijeljen je Trofej „Kuna“. 
Povodom obilježavanja 150 godina gimnastike u Osijeku i Hrvatskoj i kao tradicijski 
nasljednik klub je dobio Državnu nagradu za sport „Franjo Bučar“, Zlatnu plaketu „Grb 
Grada Osijeka“ i Posebno priznanje Zajednice sportskih udruga grada Osijeka. 
 
Klub je od 17. - 20. 9. 2015. g. bio uspješan organizator Svjetskog kupa u sportskoj gi-
mnastici „Grand Prix Osijek - Žito Challenge Cup 2015.“, na kojem je nastupilo preko 30 
reprezentacija iz Europe i svijeta. Finalna natjecanja prenošena su u 13 zemalja svijeta. 
 
 
PLIVAČKI KLUB OSIJEK ŽITO                                              136.000,00 
 
Plivači Kluba su na ekipnom prvenstvu za 2015. g. u 1. jakosnoj skupini u muškoj kon-
kurenciji osvojili 8. mjesto, a u ženskoj 3. mjesto u 2. jakosnoj skupini.  
 
Na zimskom državnom Pojedinačnom prvenstvu (Rijeka, 19.  - 22. 3.) u konkurenciji mla-
đih seniora, juniora i mlađih juniora, nastupio je 19 plivača (10 ž i 9 m) u 15 disciplina i u 
ukupno 65 utrka osvojene su 1 zlatna, 4 srebrne i 7 brončanih medalja. Na ljetnom 
državnom prvenstvu (Zagreb, 18. - 21. 7.) nastupio je 16 plivača (9 ž i 7 m) u 17, odnosno 
13 disciplina i u 49 utrka osvojena je 1 zlatna, 5 srebrnih i 8 brončanih medalja. 
  
U 2015. g. za državnu reprezentaciju u juniorskoj konkurenciji nastupili su Ivan Filipović, 
Dino Knežević, Ivana Granoša, Lea Knežević i Nora Grevinger na susretu mladih repre-
zentacija Hrvatske, Slovenije, Srbije i BiH, međunarodnim turnirima u Banjoj Luci i 
Kranju i EYOF-u u Gruziji i za reprezentaciju osvojili 1. mjesto i dva 3. mjesta.  
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Juniorski reprezentativac Ivan Filipović na svečanosti Sportaš 2015. nagrađen je Tro-
fejom „Kuna“.  
 
Tijekom 2015. g. plivači su sudjelovali na 19 mitinga u Hrvatskoj i inozemstvu, a Klub je 
bio organizator dva tradicionalna mitinga - Lima kupa (9. 5.) na kojem je nastupilo 180 
plivača u četiri dobne kategorije i Božićnog kupa (23. 12.) na kojem je nastupilo 80 pli-
vača. 
 
Za Klub je u 2015. g. nastupilo 110 registriranih sportaša, s kojima je radilo pet trenera - 
dva profesionalca, dva honorarca i jedan volonter. 
 
 
4.2. Klubovi nositelji kvalitete                                             3.110.000,00 
 
 
I. r a z r e d  (14 klubova iz 9 sportova)                                2.605.500,00 
 
 
ŽENSKI NOGOMETNI KLUB OSIJEK                                       325.000,00 
 
U 2015. g. Klub je u natjecanju imao seniorsku i kadetsku ekipu. 
 
Seniorska ekipa u sezoni 2014./2015. u 1. hrvatskoj ženskoj ligi zauzela je 1. mjesto i 
postala prvak države. U istoj sezoni kadetska ekipa zauzela je 2. mjesto. Trenutno, na-
kon prvog dijela sezone 2015/2016., seniorke uvjerljivo zauzimaju 1. mjesto, kao i ka-
detkinje. 
 
U kup natjecanju za sezonu 2014./2015. (Gospić, 6. 6.) seniorke su također osvojile 1. 
mjesto nakon pobjede nad ŽNK Pregrada 10:0. 
 
Ostvarenim rezultatom i plasmanom seniorska ekipa izborila je pravo nastupa u kvali-
fikacijama za Ligu prvaka u kojima je osvojila 3. mjesto na turniru održanom u Osijeku 
od 10. - 16. 8. 2015. g. 
 
Tijekom 2015. na prijateljskim i službenim utakmicama kvalifikacija za Europsko prven-
stvo, za državnu reprezentaciju seniorki nastupalo je 10 igračica Kluba, za U-19 jedna, a 
za U-17 četiri igračice Kluba. 
 
U 2015. za Klub je nastupilo 80 igračica, s kojima su radila četiri trenera – dva pro-
fesionalca i dva volontera. 
 
 
MALONOGOMETNI KLUB OSIJEK KELME                                  230.000,00 
 
Aktivnosti  Kluba u  2015. g.  realizirane su sudjelovanjem seniorske ekipe u natjecanju 1.  
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HMNL, juniorske i kadetske ekipe u natjecanju u 1. županijskoj ligi i kup natjecanju.  
 
U sezoni 2014./2015. g. seniorska je ekipa, u konkurenciji 12 klubova, zauzela 9. mjesto. 
Trenutno, nakon prvog dijela u sezoni 2015./2016., u konkurenciji 12 klubova, ekipa je na 
9. mjestu. U kup natjecanju seniori su u osmini finala u dva susreta poraženi od MNK 
Mejaši Split (0:2, 1:2). 
 
Juniorska ekipa je u regionalnoj ligi osvojila 10., a kadetska 4. mjesto. 
 
Tijekom 2015. g. za seniorsku reprezentaciju na kvalifikacijskom turniru za Svjetsko 
prvenstvo – Bjelorusija, Švedska, Azerbajdžan (Osijek, 10. - 13. 12.) i na prijateljskoj 
utakmici s Japanom (Osijek, 1. 12.) nastupio je igrač Kluba Andrej Pandurović. Na svim 
službenim i pripremnim utakmicama seniorske reprezentacije Hrvatske funkciju pomoć-
nog trenera obavljao je Marin Smoje, trener seniorske ekipe Kluba s A- licencom za fut-
sal i statusom profesionalca. 
 
Za sve selekcije Kluba nastupila su 54 igrača. S mlađim selekcijama u Klubu radio je je-
dan trener volonter. 
 
 
KLUB RITMIČKO-ŠPORTSKE GIMNASTIKE RONDO                        53.500,00 
 
Klub je u 2015. g. nastupio s 14 članica na državnom pojedinačnom prvenstvu za kadet-
kinje i mlađe kadetkinje (Poreč, 18. 4., Osijek 10. 10.), ekipnom prvenstvu za kadetkinje i 
mlađe kadetkinje (Osijek, 10. 10.) i na 19 međunarodnih turnira (Mađarska, Hrvatska, 
Češka, Austrija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Poljska). 
 
Na pojedinačnom prvenstvu za kadetkinje i mlađe kadetkinje gimnastičarke Kluba u 
disciplinama višeboj, vijača, obruč, lopta, čunj osvojile su ukupno 6 medalja - 1 zlatnu, 1 
srebrnu i 4 brončane. 
 
Na ekipnom Prvenstvu Hrvatske (Osijek, 10. 10.) mlađe kadetkinje osvojile su 5. mjesto, 
a dvije ekipe kadetkinja 2. i 6. mjesto. 
 
Tijekom 2015. g. u Klubu je radilo šest trenera volontera i nastupalo 14 članica. 
 
Ekipno Prvenstvo Hrvatske za kadetkinje i mlađe kadetkinje održano je 10. 10., a od  
25. - 26. 10. 2015. g. 8. međunarodni „Rondo kup“.  
 
 
GRAĐANSKO STRELJAČKO DRUŠTVO OSIJEK 1784                     296.000,00  
 
Članovi Društva su u 2015. g. nastupili u 1. A i 1. B ligi u muškoj i ženskoj konkurenciji, 
državnim pojedinačnim prvenstvima, ekipnom i pojedinačnom Kupu Hrvatske, među-
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narodnim i županijskim turnirima i natjecanjima u kategoriji seniora i seniorki, juniora i 
juniorki te kadeta i kadetkinja. 
 
U 1. A ligi u sezoni 2014./2015. g. - 10 m zračni pištolj - seniorska muška ekipa osvojila je 
1. mjesto, a ženska seniorska ekipa 3. mjesto. Trenutno u sezoni 2015./2016. g. muška i 
ženska ekipa u 1. A ligi zauzimaju 1. mjesto, odnosno 3. mjesto.  
 
U kup natjecanju u disciplini 10 m zračni pištolj seniori su osvojili 1. mjesto. 
 
Na državnim prvenstvima tijekom 2015. g. u Rijeci, Osijeku, Zagrebu i Solinu nastupio je 
21 senior u 13 disciplina, sedam seniorki u pet disciplina, šest juniora i četiri juniorke, te 
dva kadeta i tri kadetkinje. Na prvenstvima je Društvo osvojilo 24 pojedinačne medalje 
(9 zlatnih, 7 srebrnih i 8 brončanih) i 10 ekipnih (4 zlatne, 4 srebrne i 2 brončane). 
 
U završnici pojedinačnog državnog kup natjecanja u seniorskoj konkurenciji (Čakovec, 
25. 4.) sudjelovalo je šest članova Društva u disciplini 10 m zračni pištolj (3 ž i 3 m), a 
najbolji plasman ostvario je Uroš Kačavenda s 4. mjestom u konkurenciji 20 natjeca-
telja, dok je momčad osvojila 1. mjesto. U disciplini trap (Lukavec, 27. - 28. 6.) 3. mjesto 
zauzela je Ivana Lagetar.  
 
U 2015. g. za seniorsku državnu reprezentaciju nastupali su Uroš Kačavenda (dvije 
discipline) i Josip Kuna (jedna disciplina) na Europskim prvenstvima u Nizozemskoj i Slo-
veniji, te junior Leon Luka Ćelić (tri discipline) na Europskim prvenstvima u Nizozemskoj 
i Sloveniji i ostvario najbolji plasman osvojivši 5. mjesto (25 m pištolj), u konkurenciji 25 
natjecatelja na Europskom prvenstvu u Sloveniji. 
 
Na službenim međunarodnim natjecanjima Svjetskog kupa, IWK natjecanjima, kvali-
fikacijama EYL i susretu reprezentacija Slovenije i Hrvatske za reprezentaciju su na-
stupali senior Uroš Kačavenda i junior Leon Luka Ćelić.  
 
Članovi Društva tijekom 2015. sudjelovali su na većem broju turnira u Hrvatskoj i ino-
zemstvu. Društvo je organiziralo niz državnih, regionalnih i županijskih prvenstava i 
prigodnih turnira koji su uvršteni u kalendar nacionalnog saveza.  
 
Prošle godine Društvo je imalo 45 registriranih sportaša, s kojima je radilo sedam tre-
nera volontera. 
 
 
MUŠKI ODBOJKAŠKI KLUB MURSA – OSIJEK                            176.000,00 
 
Klub je ligašku sezonu 2014./2015. g. u 1. hrvatskoj odbojkaškoj ligi završio na 3. mjestu, 
a trenutno u sezoni 2015./2016. g. zauzima 5. mjesto. U kup natjecanju za sezonu 
2014./2015. g. seniori su bili sudionici finala Kupa Hrvatske (Zagreb, 19. - 20. 12.) i po-
lufinalnu utakmicu s OK Kaštela izgubili s 3:1. 
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U 2015. g. u redovnom sustavu natjecanja u 2. hrvatskoj ligi – Istok u sezoni 2014./2015. 
Klub je nastupio u seniorskoj konkurenciji s dvije ekipe i plasirao se na 5., odnosno 7. 
mjesto. Juniorska ekipa na državnom prvenstvu osvojila je 4. mjesto, kadeti su u prven-
stvu Slavonije i Baranje osvojili 1. mjesto, a mlađi pioniri 6. mjesto. 
 
Junior M. Oršolić i kadeti B. Šimunić, S. Stanković i J. Brčić nastupali su za reprezen-
taciju na turnirima u Nizozemskoj i Italiji. Trener Zvonimir Bogdanović izbornik je ka-
detske reprezentacije Hrvatske. 
 
Klub je s kadetskom ekipom nastupio na međunarodnom Festivalu odbojke u Novom Sadu 
(28. - 30. 12.). Seniorska ekipa odigrala je 13 prijateljskih međunarodnih utakmica s klu-
bovima iz Brčkog, Subotice, Kapošvara i Pečuha.  
 
U 2015. g. Klub je imao 57 registriranih igrača koji su nastupali na službenim natjeca-
njima svih dobnih kategorija i 5 trenera - 2 profesionalca i 3 volontera. 
 
 
ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB OSIJEK 06                                   361.000,00 
 
U službenim natjecanjima u 2015. g. Klub je imao pet selekcija za koje je nastupalo 64 
registrirane igračice.  
 
Po završetku sezone 2014./2015. g. seniorska ekipa je u najvišem rangu natjecanja 
zauzela 11. mjesto, a u sezoni 2015./2016. trenutno je na 10. mjestu. U kup natjecanju 
ekipa je u 2015. g. izborila nastup na finalnom turniru (Zagreb, 19. - 20. 12.) na kojem je 
izgubila polufinalni susret s domaćinom HAOK Mladost. 
 
U natjecanju 2. HOL - Istok u sezoni 2014./2015. nastupala je druga ekipa (kadetkinje) i 
u seniorskoj konkurenciji osvojila 1. mjesto. U istom natjecanju za sezonu 2015./2016. 
druga ekipa zauzima 2. mjesto. U natjecanju 3. HOL – Istok u konkurenciji seniorki 
nastupala je treća ekipa (mlađe kadetkinje) i sezonu 2014./2015. završila na 1. mjestu. 
 
Na završnim finalnim državnim prvenstvima (Rovinj) nastupile su juniorska ekipa (3. 
mjesto), kadetska ekipa (2. mjesto), mlađekadetska ekipa (4. mjesto) i miniodbojkaška 
ekipa (2. mjesto).  
 
Za juniorsku reprezentaciju Hrvatske, u 1. krugu kvalifikacija (Talin, 9. - 11. 1.) za 
Europsko prvenstvo, nastupile su Antonia Volmut i Barbara Fabulić, a na MEVZA turniru 
(Mađarska, 27. - 30. 12.) Katarina Pavičić. Za kadetsku reprezentaciju na kvalifikacijama 
za Europsko prvenstvo,  Memorijalu „Ferrucio Cornacchia“, European Global Challenge i 
MEVZA turniru nastupile su Katarina Pavičić, Petra Krpan, Iva Hodić i Iva Tolić. 
 
Lea Grahovac je na svečanosti Sportaš 2015., u konkurenciji mladih sportaša, nagrađena 
s Trofejom „Kuna“. 
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Pored službenih natjecanja seniorska ekipa odigrala je 11 prijateljskih utakmica i 
sudjelovala na međunarodnom turniru u Žablju i Sremskoj Mitrovici. Mlađe selekcije 
Kluba - djevojčice, mlađe kadetkinje i kadetkinje nastupale su na turnirima u Novom 
Sadu, Valpovu i Zagrebu. Klub je 13. 9. organizirao seniorski međunarodni turnir na 
kojem su, pored domaćina, nastupili OK Gradačac, OK Đakovo i ŽOK Vukovar. 
 
Trenerski posao obavlja 10 trenera - jedan profesionalac, jedan honorarac i osam volon-
tera.  
 
 
DIZAČKI KLUB SLAVONIJA                                                 220.000,00 
 
Po programu nacionalnog saveza članovi Kluba su u 2015. g. sudjelovali na ekipnom prven-
stvu Hrvatske i kup natjecanju, pojedinačnim seniorskim i juniorskim prvenstvima, te 
nastupali za državnu reprezentaciju. 
 
Na državnom ekipnom prvenstvu (tri kola - jedno u Splitu, dva u Osijeku) seniori su 
osvojili 1. mjesto i postali prvaci države, a u Kupu 2. mjesto. 
 
Na pojedinačnom seniorskom Prvenstvu Hrvatske (Dražice, 31. 10.) nastupilo je 10 
članova Kluba (sedam seniora i tri seniorke) u 10 težinskih kategorija i osvojili ukupno 21 
medalju (12 zlatnih, 3 srebrne, 6 brončanih). Tihana Majer podigla je osam državnih 
rekorda, a Tea Šojat pet. Na juniorskom prvenstvu (Split, 5. 9.) nastupila su dva juniora 
u dvije težinske kategorije i tri puta osvojili srebrnu medalju i tri puta brončanu 
medalju. Na državnom prvenstvu za U-15 i U-17 (Osijek, 8. 5.) dva kadeta su u dvije 
težinske kategorije osvojila ukupno 12 zlatnih medalja. 
 
Za državnu reprezentaciju na Svjetskom seniorskom prvenstvu u Houstonu (SAD, 20. - 
28. 11.) nastupio je Ante Vuković, a na Europskom seniorskom prvenstvu u Tbilisiju (Gru-
zija, 10. - 16. 4.) Tea Šojat. 
 
Članovi Kluba nastupili su na međunarodnom turniru u Beogradu, Kupu grada Zagreba i 
Božićnom turniru u Splitu.  
 
U Klubu je u 2015. g. radio trener sa zvanjem višeg sportskog trenera - specijaliste, a 
nastupalo je ukupno 15 natjecatelja/ica. 
 
 
KUGLAČKI KLUB OSIJEK                                                     192.000,00 
 
Prva ekipa natjecala se u 1. hrvatskoj ligi i na kraju sezone 2014./2015. osvojila 5. 
mjesto, a u sezoni 2015./2016. g. trenutno je na 4. mjestu. U kup natjecanju seniorska 
ekipa je na finalnom turniru u Osijeku (6. - 7. 6.) izgubila finalni susret od KK Zaprešić i 
time osvojila srebrnu medalju. Ostvarenim rezultatom ekipa je izborila sudjelovanje u 
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službenom međunarodnom natjecanju – NBC Pokal održanom od 28. 9. - 3. 10. u Ritzingu 
(Austrija) i osvojila 4. mjesto. 
 
U ekipnom natjecanju na državnoj razini juniorska ekipa postala je državni prvak, a ekipa 
mlađih kadeta osvojila je 3. mjesto. 
 
U sezoni 2014./2015. na pojedinačnom Prvenstvu Hrvatske sudjelovala su dva seniora M. 
Mušanić (1. mjesto) i M. Liović (Bjelovar / Varaždin, 10./11. - 17./18. 1.) i dva mlađa junio-
ra M. Tutnjević i H. Harkanovac  (Ozalj, 7. - 8. 3.). Na  državnom parovnom prvenstvu za 
juniore (Zadar, 1. 3.) nastupili su Z. Horžitzky - M. Filipović. Na državnom prvenstvu 
tandem (Osijek, 22. 2.) Klub je predstavljalo osam članova, a tandem M. Tutnjević – H. 
Harkanovac postao je prvak države. 
 
U sezoni 2015./2016. na pojedinačnom Prvenstvu Hrvatske u kategoriji seniora nastupili 
su M. Liović (3. mjesto), M. Mušanić i D. Radoš (Split, 12./13. - 19./20. 12.), a u kategoriji 
juniora D. Radoš (1. mjesto), M. Tutnjević i M. Filipović. U disciplini sprint za mlađe 
juniore (Osijek, 8. 11.) M. Cvitkušić osvojio je 3. mjesto.   
 
Za seniorsku reprezentaciju Hrvatske na Svjetskom prvenstvu održanom u Speichers-
dorfu (13. - 23. 5.) nastupili su  M. Mušanić i M. Liović (5. mjesto). Na Svjetskom prven-
stvu za mlađe juniore (Speichersdor, 8. - 13. 5.) za ekipu, tandem, kombinaciju i poje-
dinačno nastupio je M. Tutnjević i osvojio jednu zlatnu i tri srebrne medalje. 
 
Za ostvarene rezultate u 2015. g. M. Tutnjević dobio je Nagradu „Sokol“. 
 
Za Klub je u 2015. g. nastupilo 19 registriranih igrača, a s njima su radila tri trenera vo-
lontera. 
 
 
ŽENSKI KUGLAČKI KLUB OSIJEK 97                                        19.700,00 
 
Po završetku sezone 2014./2015. g. seniorska ekipa je, u konkurenciji devet klubova, u 2. 
HL - Istok osvojila 7. mjesto. Trenutno, u istom rangu, Klub se nalazi na 3. mjestu.  
 
U kup natjecanju seniorska ekipa je u polufinalu regije izgubila u Virovitici (7. 3.) od 
domaćina ŽKK Sloboda –Tvin. 
 
Članice Kluba Anđelka Dobek, Tanja Tokić, Marina Matković i Margita Pačarek nastupile 
su na državnom Pojedinačnom prvenstvu u Splitu (12. - 13. 12.) i, u konkurenciji 32 natje-
cateljice, osvojile 19., 22., 26. i 29. mjesto. 
 
Tijekom 2015. g. Klub je nastupio u gradskoj ligi, na Uskrsnom turniru i turniru za Dan 
grada Osijeka. Pet igračica Kluba predstavljali su reprezentaciju Grada na tradicional-
nom 38. susretu Osijek – Pečuh.  
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Tijekom 2015. g. za Klub je nastupalo osam igračica. U Klubu je radio trener volonter. 
 
 
KOŠARKAŠKI KLUB OSJEČKI SOKOL                                       182.000,00 
 
Klub  je  u  2015. g.  imao  četiri  selekcije sa 76 registriranih igrača koji su sudjelovali u 
svim redovnim natjecanjima. Na kraju sezone 2014./2015. g. u A-2 ligi Istok seniorska 
ekipa osvojila je 6. mjesto. Trenutno, u istom rangu, u sezoni 2015./2016. g. seniorska 
ekipa zauzima 5. mjesto.  
 
U 2015. g. u redovnim sustavima natjecanja nastupale su juniorska, kadetska i mlađe-
kadetska selekcija Kluba. Na kraju sezone 2014/2015. juniorska ekipa u ligi Slavonije i 
Baranje zauzela je 2. mjesto, kadetska 1. mjesto i mlađekadetska 5. mjesto. Trenutno u 
sezoni 2015/2016. u istom natjecanju juniori zauzimaju 2. mjesto, a kadeti i mlađi kadeti 
1. mjesto. 
 
Na turniru u Rumunjskoj (10. - 12. 8.) U-15 reprezentacija zauzela je 1. mjesto, a za re-
prezentaciju su nastupili Dominik Ivić i Fran Bijelić. Na pripremama državne repre-
zentacije U-14 sudjelovao je mlađi kadet Dominik Greganović. Član trenerskog stožera 
reprezentacije U-16 bio je trener Kluba Goran Gunjević.  
 
Klub je bio organizator tradicionalnog turnira Dražena Pešića - Drlje (3. mjesto), turnira 
za mlađe kadete, turnira vrtića (17 ekipa), turnira Noć košarke (16 ekipa) i mini basket 
lige (8 ekipa). S kadetskom i mlađekadetskom ekipom sudjelovao je na međunarodnom 
turniru u Tuzli, Pečuhu i Belišću.  
 
U Klubu je radilo šest trenera - četiri profesionalca i dva volontera. 
 
 
KOŠARKAŠKI KLUB MURSA                                                   84.200,00 
 
U 2015. 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 
2014./2015. g. seniorska ekipa je u natjecanju u A-2 ligi osvojila 3. mjesto. Ostvarenim 
plasmanom osigurala je kvalifikacije za ulazak u A-1 ligu. U kvalifikacijama u kojima je 
sudjelovalo šest klubova ekipa je osvojila 5. mjesto. Nakon prvog dijela sezone 
2015./2016. g. istog natjecanja ekipa je na 1. mjestu. 
 
U Kup natjecanju „Ružica Meglaj Rimac“ za sezonu 2015./2016. seniorska je ekipa kao 
prvak regije Istok izborila osminu finala. 
 
U B-1 ligi ekipa koju sačinjavaju juniorke i kadetkinje u sezoni 2014./2015. g. zauzela je 
4. mjesto. Kadetska ekipa u 2015. g. osvojila je 4. mjesto, a mlađekadetska ekipa 5. mje- 
sto. U ligi U-12 koja se igra turnirskim sistemom ekipa je osvojila 3. mjesto.  
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U izvještajnom razdoblju za Klub je nastupalo 55 registriranih igračica. U Klubu je 
radilo šest trenera - pet volontera i jedan profesionalac.  
 
 
RUKOMETNI KLUB OSIJEK                                                  110.100,00 
 
Na kraju sezone 2014./2015. g. seniorska ekipa je u 2. HRL osvojila 5. mjesto. Trenutno 
u istom rangu natjecanja u sezoni 2015./2016. ekipa zauzima 5. mjesto.  
 
U redovnom sustavu natjecanja Hrvatskog rukometnog saveza u sezoni 2014./2015. g. 
Klub je nastupao s kadetskom i mlađekadetskom ekipom na završnom turniru za prvaka 
države. Kadetska ekipa je osvojila 17., a mlađekadetska ekipa 14. mjesto. Trenutno ekipe 
zauzimaju 22., odnosno 4. mjesto. U kategoriji dječaci „A“ ekipa je na 1. mjestu. 
 
Na Europskom prvenstvu za kadete (Gdanjsk, Poljska, 18. - 25. 8.) za reprezentaciju je 
nastupio član Kluba Ante Babić. 
 
Klub je bio organizator 3. memorijalnog turnira Saše Cesara – Celje na kojem su, u osam 
kategorija od početnika do seniora, pored domaćina, nastupili RK Đakovo i RK Živinice.  
 
U 2015. g. Klub je imao 141 registriranog igrača u šest dobnih kategorija - seniori, ka-
deti, mlađi kadeti, dječaci „A“ i „B“ i mini. U Klubu je radilo 13 trenera.  
 
 
ŽENSKI RUKOMETNI KLUB OSIJEK                                        199.000,00 
 
U 2015. g. Klub je u redovnom sustavu natjecanja imao seniorsku, kadetsku i mlađeka-
detsku ekipu. Seniorska je ekipa u sezoni 2014./2015. g. u 1. HRL završila na 10. mjestu. 
Trenutno, nakon odigranih utakmica u jesenskom dijelu sezone 2015./2016. g., zauzima 
10. mjesto.  
 
U završnici državnog prvenstva u sezoni 2014./2015. za mlađe kategorije mlađekadetska 
ekipa osvojila je 7. mjesto, a kadetska ekipa, unatoč izborenom plasmanu (2. mjesto 
Regija Sjever), nije putovala na završnicu. Trenutno, u sezoni 2015./2016., ekipe zauzi-
maju 6., odnosno 7. mjesto. 
 
U 2015. g. za Klub je na službenim natjecanjima svih kategorija nastupilo 119 registri-
ranih igračica. U Klubu je radilo osam trenera.  
 
 
TENISKI KLUB OSIJEK                                                      157.000,00 
 
U natjecanju u 1. hrvatskoj ligi za 2015. g. Klub je, u konkurenciji sedam ekipa, osvojio 1. 
mjesto. 
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Na pojedinačnim državnim Prvenstvima u muškoj i ženskoj konkurenciji, održanim u Ma-
lom Lošinju, Zagrebu, Rovinju i Vinkovcima, nastupilo je ukupno šest članova Kluba (dva 
seniora i po jedan igrač/ica u konkurenciji do 10, 12, 14, 16 i 18 g. Najbolje plasmane u 
konkurenciji 32 igrača ostvarili su Ema Midžić do 10 g., Karlo Kranić do 16 g. i 18 g., 
seniori Ivan i Matej Sabanov izborivši polufinala, te par Ivan i Matej Sabanov također 
izborivši polufinale u konkurenciji osam parova. 
 
Članovi Kluba Donna Vekić i Damir Džumhur nastupili su za seniorsku reprezentaciju na 
mečevima FED Cupa (Hrvatska), odnosno Davis Cupa (BiH). Na WTA turnirima nastupali 
su Donna Vekić (Roland Garros – 3. kolo, Taškent – finale, Indiana Wells – 2. kolo, Baku - 
četvrtfinale) i Damir DŽUMHUR (Roland Garros – 3. kolo). Na ATP Challenger turnirima 
nastupali su Damir Džumhur, Ivan i Matej Sabanov (parovi), Tomislav Brkić i Duje Kekez. 
 
Donna Vekić proglašena je najuspješnijom sportašicom grada i županije za 2015. g. 
 
Klub je uspješno organizirao tri turnira Otvorenog prvenstva Osijeka do 10 g., 12 g. i 14 
g. Ema Midžić je na prvenstvu do 10 g. osvojila 1. mjesto, a do 12 g. nastupila je u finalu.    
U 2015. g. za Klub je nastupalo 32 registrirana sportaša, a radila su četiri trenera pro-
fesionalca. 
 
 
II. r a z r e d (9 klubova iz 9 sportova)                                    445.600,00 
 
 
JUDO KLUB MLADOST                                                        93.300,00 
 
Članovi Kluba sudjelovali su na državnim pojedinačnim prvenstvima u muškoj i ženskoj 
konkurenciji i na 21 međunarodnom turniru u Hrvatskoj i inozemstvu. Na državnom po-
jedinačnim prvenstvu za dječake i djevojčice, mlađe kadete, juniore i mlađe seniore 
(Zagreb, 16. 5.) nastupilo je ukupno 18 članova Kluba, za kadete (Dubrovnik, 18. 4.) pet 
članova) i seniore (Rijeka, 7. 3.) tri člana u 18 kategorija. Ukupno je osvojeno 7 medalja 
(1 zlatna, 2 srebrne i 4 brončane). Na državnom prvenstvu za seniore u kata timovima 
(Rijeka,  8. 3.)  Klub  je nastupio sa šest  članova u tri tima i tri kategorije i osvojio 2 
zlatne i 1 brončanu medalju.  
 
Na službenim nastupima za nacionalnu vrstu nastupale su seniorke Jelena Vuković, Ana 
Kvolik, Donna Vadlja i Zoran Malečić (Svjetsko i Europsko prvenstvo u katama  - 
Amsterdam - Nizozemska i Herstal - Belgija). Na natjecanjima Europskog kupa (Porde-
none - Italija, Sarajevo - BiH, Lignano - Italija, Paks - Mađarska i Zagreb) u katama i po-
jedinačno nastupilo je šest seniora, četiri juniora i dva kadeta.  
 
U 2015. g. za Klub je nastupalo 95 registriranih članova svih dobnih kategorija. Stručni 
kadar Kluba sačinjavalo je 11 trenera. 
 



IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA ZA 2015. G. 

 

 
 

22 

Klub je bio organizator 10. memorijalnog turnira Josipa Potneka (25. 10.) na kojem je, iz 
šest država, sudjelovalo 40 klubova s 411 natjecatelja. Memorijal je uvršten u kalendar 
međunarodne federacije i bio je završno 4. kolo regionalne Euro lige (1. kolo Subotica, 2. 
kolo Segedin i 3. kolo Arad). U konačnom bodovanju Euro lige članica Kluba Nives Grčić 
osvojila je brončani pokal u kategoriji mlađih kadetkinja do 48 kg.   
 
 
STOLNOTENISKI KLUB VODOVOD – OSIJEK                              88.800,00  
 
U službenom ekipnom natjecanju u 2015. g. nastupile su muška i ženska seniorska ekipa. 
U 1. ligi za sezonu 2014./2015. muška ekipa završila je na 5. mjestu, a ženska ekipa u 2. 
ligi na 6. mjestu. Na polovici natjecateljske sezone 2015./2016. muška ekipa je trenutno 
na 5., a ženska ekipa na 4. mjestu.  
 
Na pojedinačnim Prvenstvima RH za seniore (Zagreb, 27. 2. - 1. 3.) u pojedinačnoj 
konkurenciji i parova nastupila su četiri člana Kluba i svi su osvojili 9. - 16. mjesto u 
konkurenciji 32 natjecatelja/para. Na pojedinačnom Prvenstvu za juniore i mlađe kadet-
kinje (Dugo Selo, 1. - 3. 5.) Mario Banek osvojio je 3. mjesto, a Kika Kovač 9. - 16. mjesto 
u konkurenciji 32 natjecatelja.  
 
Na pojedinačnom Prvenstvu RH za kadete (Osijek,17. - 19. 4.), u konkurenciji 32 natje-
catelja, Mario Banek osvojio je 2. mjesto, Dominik Dražić 3. mjesto, dok su Tomislav 
Markotić i Mihaael Lacković podijelili 9. - 16. mjesto. U konkurenciji 16 parova Mario Ba-
nek - Dominik Dražić postali su prvaci države, a par Tomislav Markotić - Mihael Lacković 
osvojio je 5. mjesto. 
 
Na ekipnom kup natjecanju u muškoj konkurenciji juniori su osvojili 3. mjesto, mlađi ka-
deti 7. mjesto, a kadeti 2. mjesto.  
 
Na službenom međunarodnom  natjecanju za kadetsku reprezentaciju Hrvatske nastupili 
su Mario Banek i Dominik Dražić na Europskom prvenstvu (Bratislava), a Tomislav Mar-
kotić i Mihael Lacković na ITTF Croatia open (Varaždin). 
 
U 2015. g. za Klub je u svim dobnim kategorijama nastupilo 26 registriranih igrača s ko-
jima je radilo sedam trenera (jedan profesionalac i šest volontera). 
 
 
ŠAHOVSKI KLUB ETF – OSIJEK                                              64.900,00 
 
Seniorska ekipa, član 1. šahovske lige, u konkurenciji 10 ekipa je na Prvenstvu u Bolu (3. - 
11. 10.) osvojila 3. mjesto. U Kupu Hrvatske u Šibeniku (20. - 24. 5.) ekipa je osvojila 19. 
mjesto. 
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Druga ekipa nastupala je u 2. ligi i zauzela 7. mjesto.  Juniorska i kadetska ekipa sudjelo-
vale su u natjecanju 2. hrvatske kadetske lige - regija Istok i zauzele 6., odnosno 8. mje-
sto. 
 
Na pojedinačnom Prvenstvu Hrvatske za kadete (Sisak, 14. - 15. 11.) u kategoriji U-8 
nastupio je Matej Borzan i, u konkurenciji 52 sudionika, osvojio 10. mjesto. Na poje-
dinačnom Prvenstvu u Splitu (20. - 26. 5.) u kategorijama U-8, U-13 i U-15 nastupili su 
Matej Borzan, (11. mjesto od 42 sudionika), Helena Kulenović (15. od 19), Andrej Borzan 
(22. od 40) i Domagoj Kulenović (27. od 40). 
 
Na Europskom prvenstvu u kategoriji U-8 i U-14 (Poreč, 21. - 30. 9.) nastupili su Matej 
Borzan (56. mjesto) i Andrej Borzan (84. mjesto).  
 
U 2015. g. za Klub je nastupilo 40 registriranih šahista u svim dobnim kategorijama. U 
Klubu su radila četiri trenera volontera.  
 
 
BOKSAČKI KLUB OSIJEK                                                      37.600,00 
 
Natjecatelji Kluba (14 registriranih) nastupali su na ekipnom prvenstvu Hrvatske i 
pojedinačnim prvenstvima Hrvatske za seniore, mlađe seniore i juniore, te na domaćim i 
međunarodnim memorijalno-revijalnim turnirima. 
 
Na ekipnom državnom prvenstvu za 2015. g. Klub je osvojio 2. mjesto. Na pojedinačnom 
Prvenstvu za seniore u Sesvetama (1. -  4. 5.) nastupila su četiri člana i Ivan Zidar 
osvojio je 2. mjesto, za mlađe seniore (Koprivnica, 26. - 28. 2.) Dušan Stojanović osvojio 
je 3. mjesto,   za juniore (Split, 19. - 23. 3.) nastupilo je pet članova i osvojene su četiri 
medalje – Bruno Gajić zlatna, Mateo Brekalo i Ivan Jurkić srebrna i Dominik Gubo bron-
čana. 
 
Na Prvenstvu Europe (Lavov, Ukrajina, 15. - 24. 5.) junior Bruno Gajić nastupio je za 
državnu reprezentaciju.  
 
Na međunarodnoj reviji Osijek Boxing Open (29. 11.) za najboljeg tehničara revije 
proglašen je Zvonimir Rebolj, a za najborbenijeg boksača tehničara Mateo Brekalo.  
 
S članovima Kluba radila su tri trenera i jedan kondicijski trener, svi volonteri. 
 
 
BOĆARSKI KLUB SVETI LUKA                                                11.800,00 
 
U sezoni 2014./2015. g. seniori Kluba nastupali su u 2. HBL - Sjever i, u konkurenciji 10 
ekipa, osvojili 6. mjesto. U sezoni 2015./2016., nakon odigranog jesenskog dijela prven-
stva, Klub zauzima 5. mjesto. U Kupu Hrvatske Klub je ispao u prednatjecanju na turniru 
u Tenji.   
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Na pojedinačnom državnom Prvenstvu za parove (Povljana, 12. 12.) nastupili su Željko 
Trajber - Jure Vasilj i, u konkurenciji 16 parova, osvojili 12. mjesto. Na istom prvenstvu 
za pojedince (Dubrovnik, 19. 12.) Ivica Validžić osvojio je 7. mjesto u konkurenciji 16 
pojedinaca.  
 
Pored redovnih natjecanja članovi Kluba su u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji su-
djelovali na niz turnira. Klub je bio organizator zimske lige Osječko-baranjske županije u 
kojoj je sudjelovalo 16 ekipa.  
 
Za Klub je registrirano 14 igrača. Trener je volonter.  
 
 
KICKBOXING KLUB SVETI DUH                                              79.400,00 
 
Na pojedinačnim Prvenstvima Hrvatske (Slunj, 19. 3., Poreč, 11. 4. i Split, 31. 5.) za 
seniore i juniore (u muškoj i ženskoj konkurenciji) u disciplinama K-1 style, low kick  i full 
contact nastupilo je 13 članova Kluba koji su ukupno osvojili 16 medalja. U seniorskoj 
konkurenciji 11 članova osvojilo je 4 zlatne, 1 srebrnu i 9 brončanih medalja. U junior-
skoj konkurenciji dva člana su osvojila 2 brončane medalje. 
 
Na natjecanju WAKO Europski kup (Karlovac, 7. – 8. 2.) u disciplini low kick seniorka 
Katarina Benčina osvojila je 1. mjesto, a u disciplini light senior Slavko Kuzmić 3. mjesto.  
 
Seniori Luka Šimić, Ivan Zidar i Marin Roso u disciplinama low kick i full contact nastupili 
su na WAKO Svjetskim prvenstvima (Beograd, 25. - 30. 10. i Dublin, 21. - 28. 11.), a 
bronačnu medalju osvojio je Luka Šimić (low kick -86 kg). Za državnu reprezentaciju na 
Europskom prvenstvu (San Sebastian, Španjolska, 22. - 30. 8.) nastupila je juniorka Dea 
Predrijevac u kategoriji K-1 rules i osvojila 3. mjesto. 
 
U borbi po K-1 pravilima na međunarodnom natjecanju FFC 19 u Linzu (6. 12.) 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 ponovno je bio pobjednik. 
 
U 2015. g. za Klub je nastupilo 13 članova. Klub trenutno ima 12 članova s kojima su ra-
dila tri glavna i dva pomoćna trenera volontera. 
 
 
KARATE KLUB ESSEKER                                                       31.700,00 
 
Klub je nastupio na pojedinačnim Prvenstvima Hrvatske u seniorskoj, mlađeseniorskoj 
juniorskoj, kadetskoj, mlađekadetskoj, učeničkoj i mlađeučeničkoj konkurenciji. Na po-
jedinačnim državnim Prvenstvima održanim u Splitu, Zagrebu, Jastrebarskom, Čakovcu i 
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Slavonskom Brodu nastupilo je  devet boraca u sedam dobnih kategorija u disciplinama 
kate i borba, na kojima su osvojili ukupno 13 medalja - 4 srebrne i 9 brončanih. 
 
Pored službenih, Klub je nastupio na 10 turnira međunarodnog karaktera u Hrvatskoj i 
Bosni i Hercegovini, a njegovi su članovi u disciplini borba i kate ukupno osvojili 35 
medalja – 9 zlatnih, 13 srebrnih i 13 brončanih. 
 
Za državnu reprezentaciju na Balkanskom prvenstvu, Svjetskom kupu i Otvorenom 
prvenstvu Slovačke u disciplini kate nastupali su kadetkinja Anja Ćuk, na Balkanskom 
prvenstvu i Otvorenom prvenstvu Slovačke u disciplini borbe junior Tin Dujmović, a 
senior Domagoj Boršoš na Otvorenom prvenstvu Slovačke u disciplini borbe. Na Svjet-
skom kupu Anja Ćuk i Domagoj Boršoš osvojili su 2. mjesta.  
 
U 2015. g. za Klub je nastupalo 29 registriranih boraca s kojima je radilo pet trenera.  
 
 
KONJIČKI KLUB OSIJEK                                                      18.800,00 
 
Klub je u 2015. g. nastupao na državnom prvenstvu, tri turnira Kupa Slavonije i Baranje, 
organizirao tradicionalni turnir Pokal Grada Osijeka, 10 turnira u preponskom jahanju i 
školu jahanja s 50 polaznika. 
 
Na državnom prvenstvu u preponskom jahanju (Osijek) nastupile su M. Ivković (1. mjesto 
ekipno u kategoriji „Amazonki“), T. Špoljarić i M. Krajina (2. mjesto ekipno u kategoriji 
„Amaterke“). Na istom natjecanju u pojedinačnoj konkurenciji M. Ivković osvojila je 6. 
mjesto na visini 1,20 m. 
 
Na turniru Pokal Grada Osijeka (srpanj) u pojedinačnim utakmicama na visinama 0,80 – 
1,20 m članovi Kluba osvojili su od 1. - 3. mjesta. 
 
Za seniorsku državnu reprezentaciju na Balkanskim igrama (lipanj, Grčka) nastupila je 
članica Kluba Martina Ivković. 
 
Tijekom 2015. za Klub je nastupalo 20 članova s kojima je radilo šest trenera volontera.  
 
 
TAEKWONDO KLUB OSIJEK                                                  19.300,00 
 
U 2015. g. za Klub je nastupalo 38 registriranih članova na državnom pojedinačnom pr-
venstvu, na prvenstvu Slavonije i Baranje, na tri G-1 turnira, na tri WTF „G-1“ CLASS 
turnira i 10 domaćih turnira. 
 
Na pojedinačnom državnom prvenstvu u juniorskoj i kadetskoj  konkurenciji (Split, 18. 
4.) nastupilo je osam članova i osvojene su dvije srebrne medalje - kadetkinja Mateja 
Šuvak i kadet Denis Bakunić.  
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Na Prvenstvu Slavonije i Baranje (Nijemci, 7. 3.) Klub je ekipno osvojio 1. mjesto, a u 
pojedinačnim nastupima osvojeno je 13 zlatnih, 12 srebrnih i 13 brončanih medalja. 
 
Na tri G-1 turnira (Innsbruck, Austrija, 30.  –  31. 5., Beograd, Srbija, 10. - 11. 5.  i 
Zagreb, 7. - 8. 11.) u juniorskoj i kadetskoj konkurenciji nastupilo je sedam članova Klu-
ba, a najbolji rezultat postigao je junior Filip Jelošek koji je, u konkurenciji 24 natje-
catelja, ostvario plasman 5. – 8. mjesta. Na turnirima WTF „G-1“ CLASS (Austrija, 
Srbija, Hrvatska) nastupile su tri juniorke, jedan junior, jedna kadetkinja i jedan kadet. 
 
Na domaćim turnirima članovi Kluba osvojili su 20 zlatnih, 20 srebrnih i 24 brončane me-
dalje.  
 
U Klubu su radila četiri trenera volontera.  
 
 
III. r a z r e d (10 klubova iz 10 sportova)                                 58.900,00 
 
 
VATERPOLO KLUB OSIJEK                                                     6.080,00 
 
U 2015. g. seniorska ekipa natjecala se u 1. B - ligi i plasirala se na 12. mjesto. U re-
dovnom sustavu natjecanja bile su uključene i juniorska, mlađejuniorska i ekipa nada ko-
je su se natjecale u kvalifikacijama za prvenstvenu i kup državnu završnicu, gdje se nisu 
plasirale. 
 
Trenutno u natjecanju za sezonu 2015./2016. uključene su juniorska, mlađejuniorska i 
mlađekadetska ekipa.  
 
Za sve dobne kategorije u 2015. g. nastupio je 91 registrirani igrač. U Klubu je radilo 
šest trenera volontera.   
 
 
BICIKLISTIČKI KLUB OSIJEK 2010                                           3.040,00 
 
U 2015. g. je sedam registriranih članova Kluba nastupilo na pojedinačnom državnom 
prvenstvu i kup natjecanju u brdskom biciklizmu za seniore i juniore i Slavonsko-brdskoj 
biciklističkoj ligi. 
 
Na državnom prvenstvu za seniore koje je 31. 5. održano u Pakracu, u konkurenciji 26 
natjecatelja, u disciplini XCM Tomislav Nemet osvojio je 3. mjesto. Na prvenstvu za 
juniore (Karlovac, 19. 7.) u disciplini XCO Lucija Jerbić je, u konkurenciji četiri natje-
cateljice, osvojila 3. mjesto. 
 
U kup natjecanju u konkurenciji seniora, disciplina XCM, Tomislav Nemet je u Premanturi 
(12. 4.) osvojio 5. mjesto, u Pakracu (31. 5.) 3. mjesto, a u Vižinadi (27. 9.) 1. mjesto. 
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U ukupnom plasmanu Slavonsko-brdske biciklističke lige Tomislav Nemet bio je 1.,  Lucija 
Jerbić 1., Ivor Plander 1. (kadeti) i Slaven Getoš 1. (veterani). 
 
Klub je bio domaćin i organizator utrke Banovo brdo u Kneževim Vinogradima koja se bo-
dovala za Slavonsko-brdsku biciklističku ligu. 
 
 
BADMINTONSKI KLUB OSIJEK                                                5.500,00 
 
Na Prvenstvu Hrvatske u Osijeku (23. 5.) seniorska ekipa osvojila je 2. mjesto, a na-
stupila su četiri kluba. 
 
Na pojedinačnim natjecanjima senior Zlatko Veber osvojio je 1. mjesto, Tea Janjić i Re-
beka Milas 1. mjesto ženski parovi i mješoviti par Zlatko Veber - Iva Sesar 2. mjesto u 
ukupnom poretku nakon tri turnira Multialarm amaterskog kupa u Pečuhu. Na turniru u 
Slatini (6. 12.) Bruno Bart i Jasenka Augustinović osvojili su 2. mjesta. 
 
Klub je bio organizator tradicionalne manifestacije 23. prvenstva grada Osijeka (6. 2.). 
 
Tijekom 2015. g. za Klub je nastupalo 11 članova, s kojima su radila tri trenera volontera. 
 
 
BILJARSKI KLUB PLAN B                                                     16.000,00 
 
Na ekipnom Prvenstvu Hrvatske (Zagreb, 28. - 29. 3.) Klub se plasirao na 3. mjesto. 
 
Na pojedinačnom državnom prvenstvu (Zagreb, 21. - 22. 3.) nastupili su Marko Lišnić, 
Vedran Vunjak i Borna Vukojević  u disciplinama 10, 9, 8 i straight pool. Najbolje pla-
smane ostvario je Marko Lišnić osvojivši po jedno 1., 2. i 3. mjesto. 
 
Na rang listi HBS-a za sezonu 2014./2015. Marko Lišnić zauzeo je 3. mjesto, Vedran 
Vunjak 10. i Borna Vukojević 17. mjesto.  
 
Na Europskom prvenstvu za seniore u Vale do Lobo (Portugal, 12. - 22. 4.) za državnu 
reprezentaciju nastupio je Marko Lišnić u disciplinama 8, 9, 10 i straight pool. 
 
Tijekom 2015. g. nastupali su na Open turnirima u Hrvatskoj i inozemstvu (Zagreb, Sa-
rajevo, Pečuh, Novi Sad, Beograd, Ljubljana, Salzburg), na kojima sudjeluju vrhunski 
europski i svjetski igrači.  
 
U 2015. g. za Klub je nastupilo sedam natjecatelja, s kojima su radila tri trenera vo-
lontera.   
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AEROKLUB OSIJEK                                                            11.700,00 
 
Klub je tijekom 2015. g. sudjelovao na pojedinačnim državnim prvenstvima u zrako-
plovnom modelarstvu u kategorijama F1N i F1N-150, gdje su članovi nastupali u ka-
tegoriji seniora, juniora, mlađih juniora i komaraca (Beli Manastir, 7. 3.), a seniorske 
momčadi su u obje kategorije zauzele 2. mjesto, juniorske prva mjesta, uz drugo po-
jedinačno mjesto Filipa Glogoškog, a mlađejuniorske 2. i 3. mjesto. U klasi F1B (Čeminac, 
26. 4.) 2. mjesto su osvojili senior Vinko Tomljanović i junior Marko Čiček, a seniorska 
momčad 1. mjesto. 
 
U kup natjecanju u kategoriji F1N-150 i F1N (Čeminac, Ludbreg, Borovo, Belišće) članovi 
Kluba osvojili su tri 3. mjesta.  
 
Na Europskom prvenstvu F3J za seniore ( Dupnitsa, Bugarska, 26. 7. - 1. 8.) za državnu 
su reprezentaciju nastupili Antun Šikić (natjecatelj i izbornik) i Miro Suver. 
 
Tijekom 2015. g. Klub je sa seniorima, juniorima i  mlađim juniorima nastupio na domaćim 
i međunarodnim turnirima na kojem je osvojeno 5 zlatnih, 2 srebrne i 10 brončanih me-
dalja. 
 
Stručni kadar čine četiri trenera volontera. Tijekom 2015. g. nastupalo je 17 članova 
Kluba, od 26 registriranih. 
 
 
MAČEVALAČKI KLUB DMITAR ZVONIMIR                                    1.450,00 
 
Na državnom pojedinačnom prvenstvu u kategoriji seniora, juniora, kadeta, mlađih ka-
deta i djece i turnirima u Zagrebu, Novom Sadu, Pečuhu i Beogradu nastupalo je 19 čla-
nova Kluba.  
 
Na državnom pojedinačnom Prvenstvu (Split, 28. - 29. 3.) nastupilo je 13 članova u ka-
tegoriji seniora, juniora, kadeta, mlađih kadeta i djece - disciplina mač. 
 
Najbolje rezultate u sezoni u disciplini mač ostvarili su Matej Kurtović (do 10 godina) 
osvojivši 2 srebrne i 1 brončanu medalju, kadetkinja Helena Lušić srebro, juniorke Ma-
rija Lozančić srebro i Tena Macanić bronca. 
 
U Klubu su radila tri trenera.   
 
 
OSJEČKI RIBOLOVNI ŠPORTSKI KLUB                                       3.760,00 
 
U 2015. g. seniorska ekipa Kluba se, u konkurenciji osam klubova, natjecala u 2. ligi Istok 
i podijelila 5. mjesto. Liga je imala osam kola, a ekipa je pojedinačno po kolima osvojila 
tri 4., tri 5. i 6. i 8. mjesto.   
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Najbolji pojedinac Kluba bio je Franjo Balentović (6. mjesto od ukupno 42 natjecatelja iz 
klubova 2. lige). 
 
U Kupu HRŠS-a IV. zona (Donji Miholjac, 24. 5.), u lovu ribe udicom na plovak, seniorska 
ekipa osvojila je 5. mjesto. Na pojedinačnom kup natjecanju Atila Nađ osvojio je 4. 
mjesto. 
 
Klub je u 2015. g. sudjelovao na domaćim i međunarodnim turnirima i službenim natje-
canjima na području Osječko-baranjske županije.   
 
Na međunarodnom Memorijalu zaslužnih članova ORŠK-a (23. 8.) sudjelovalo je 12 klu-
bova iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. 
 
U 2015. g. za Klub je nastupalo devet registriranih članova. 
 
 
MOTO SPORT OSIJEK                                                          5.640,00   
 
Članovi Kluba su u 2015. nastupili na ekipnim i pojedinačnim turnirima, prvenstvu Hrvat-
ske i Kupu Hrvatskog moto saveza. 
 
Na prvenstvu Hrvatske u disciplini skuteri (devet utrka – Osijek, Pula, Nova Raša, Kri-
ževci i Požega) nastupila su dva člana Kluba u klasi SK-No limit i, u konkurenciji 14 na-
tjecatelja, osvojili 8. i 9. mjesto. U konačnom redoslijedu Klub je na 6. mjestu. 
 
U Kupu HMS-a članovi Kluba nastupili su u tri discipline - supercross - klasa MX 650 
(šest utrka), motocross - klasa B open (16 utrka) i supermoto - klasa amater (osam 
utrka). 
 
U disciplini supercross nastupilo je deset članova i u pojedinačnom plasmanu najbolji 
rezultat ostvario je Dario Dumančić – 3. mjesto. U ekipnom redoslijedu Klub je, u 
konkurenciji 11 klubova, osvojio 2. mjesto. U disciplini motocross nastupilo je osam 
članova, a Klub je osvojio 7. mjesto u konkurenciji 17 klubova. U disciplini supermoto 
Klub je osvojio 4. mjesto u konkurenciji šest klubova. 
 
U 2015. g. na natjecanjima je nastupilo 16 registriranih članova. 
 
 
RONILAČKI CENTAR OSIJEK                                                  4.500,00 
 
Na pojedinačnom kup natjecanju (Varaždin, 26. 9.) u daljinskom plivanju perajama 
nastupili su seniori Igor Hocenski i Mario Markioli te veteran Robert Štrbik i osvojili 1. 
mjesta.  
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Pored natjecateljskih aktivnosti, Klub je tijekom 2015. g. veliku pažnju posvetio i ško-
lovanju svojih članova i provodio obuku za zvanje ronioca. 
 
U Klubu su u 2015. g. radila tri trenera volontera. 
 
 
HRVAČKI KLUB OSIJEK                                                         1.230,00 
 
U 2015. g. Klub je u Osijeku (28. 11.) organizirao državno Pojedinačno prvenstvo za 
juniore i seniore u disciplini grappling. Za Klub je nastupilo 12 članova (tri juniora i devet 
seniora) u sedam težinskih kategorija i ukupno su osvojili 18 medalja - 8 zlatnih, 5 
srebrnih i 5 brončanih medalja. 
 
Za Klub je u 2015. nastupio 21 registrirani član s kojima su radila dva trenera volontera.  
 
 
5. SPORTSKA REKREACIJA I SPORTSKE AKTIVNOSTI  

 OSOBA S INVALIDITETOM                                             434.000,00 
 
 
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 šport-
ski 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                                                         265.000,00 
 
Planirane aktivnosti Saveza u 2015. g. temeljene su prvenstveno na radu s odraslima, a 
realizirane su putem 42 aktivnosti kroz:  
1. organizirani odlazak na skijanje za 120 članova – Francuska, Slovenija i BiH; 
2. organizaciju tri izleta i pješačenja u kojima je sudjelovalo 150 članova; 
3. organizaciju i odlazak na manifestacije - festivale na kojima je sudjelovalo više od 400 

članova:  
- Stolnotenisko prvenstvo rekreativaca Hrvatske (Osijek) 
- Festival rekreacijskog kuglanja (Mali Lošinj) 
- Festival sportske rekreacijske osoba starije životne dobi (Osijek)  
- Festival sportske rekreacije na selu (Bogićevci) 
- Ožujski susreti žena (Lovran) 
- sportski susreti Gradovi otvorenog srca (Osijek i Baja, Mađarska) 

4. organizaciju 11 prigodnih programa, natjecanja i turnira u četiri sporta na kojima je 
nastupilo 40-tak ekipa i oko 500 natjecatelja;  

5. organizaciju  rekreacijskih  sportskih  igara  u  stolnom  tenisu  (16  ekipa, 96 natjeca-
telja), tenisu (13 ekipa, 78 natjecatelja), šahu (4 ekipe, 20 natjecatelja), nogometu (4 
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ekipe, 40 natjecatelja), malom nogometu (13 ekipa, 195 natjecatelja), kuglanju (12 
ekipa, 72 natjecatelja) i odbojci (5 ekipa, 60 natjecatelja); 

6. redovne oblike aktivnosti (aerobik, step aerobik, breake dance, suvremeni ples); 
7. sportsku rekreaciju umirovljenika, invalida i osoba oštećenog zdravlja, a u okviru RSI i 

Sporina; 
8. tri biciklijade za sve starosne dobi  i tri izleta (preko 300 sudionika);  
9. organizaciju značajnih manifestacija i svečanosti:  

- Novogodišnja utrka za sve dobne kategorije 
- obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana  

10. edukacije - sudjelovanje na međunarodnom simpoziju. 
 
Savez ima18 članica. U provedbi programa sudjelovalo je 156 ekipa i 2.324 članova - 
sportaša rekreativaca (1.860 muškaraca i 464 žene). 
 
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                              114.000,00 
 
Savez je objedinjavao rad osam članica: Boćarski klub osoba s invaliditetom Osječki 
osmjeh, Karate klub Hvidra Osijek, Plivački klub osoba s invaliditetom Delfin, Športski 
invalidski boćarski klub Hvidra - Osijek, Športski invalidski odbojkaški klub Hvidr-a 
Osijek, Šahovski klub Hvidr-a Osijek, Športska udruga slijepih Svjetlost i Udruga osoba 
s invaliditetom za unapređenje kvalitete življenja i očuvanja zdravlja Duga. 
  
Natjecateljski su najuspješniji u 2015. bili članovi ŠUS Svjetlost - 2. mjesto u 1. 
hrvatskoj ligi za slijepe i slabovidne. Darko Sarapa osvojio je 2. mjesto na pojedinačnom 
prvenstvu Hrvatske u svojoj kategoriji invalidnosti, a Dragica Jurčević 3. mjesto. Darko 
Sarapa bio je u sastavu reprezentacije Hrvatske koja je na Svjetskom prvenstvu 
(Rakovice,Slovačka) osvojila 3. mjesto i okitila se brončanom medaljom. Hinko Cajzler 
osvojio je naslov prvaka u standardnom i 2. mjesto u ubrzanom šahu, a na Europskom 
prvenstvu (Lyon, Francuska) zauzeo je 24. mjesto, kao najbolji hrvatski predstavnik. 
 
Odbojkaši ŠIOK Hvidr-a Osijek su na prvenstvu 1. hrvatske lige u sjedećoj odbojci 
zauzeli 4. mjesto. Na Prvenstvu Hrvatske za karataše u invalidskim kolicima (Slavonski 
Brod, 22. 12.) članovi KK Hvidra Osijek Goran Đukić osvojio je 1. mjesto, a Ivica Vuković 
2. mjesto. U kup natjecanju (Umag, 5. 7.) Ivica Vuković osvojio je 1. mjesto, Aleksandar 
Bajić 3., a  junior Ivan Modrić 2. mjesto. Članovi PKOI Delfin osvojili su 10 medalja na 
Prvenstvu Hrvatske za osobe s invaliditetom za seniore i juniore (3 zlatne, 2 srebrne i 5 
brončanih).      
  
Za ostvarene rezultate u 2015. g.  Darko Sarapa proglašen je najuspješnijim sportašem –  
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osobom s posebnim potrebama, a ŠUS Svjetlost najuspješnijim sportskim kolektivom 
osoba s posebnim potrebama.  
  
Članice Sporina okupljaju 103 aktivna sportaša (78 sportaša i 25 sportašica) . 
  
Osiguranim sredstvima  sufinancirala  se  redovna djelatnost saveza i članica organizira-
ranjem sportskih igara, redovnih treninga i vježbanja, sudjelovanjem na natjecanjima, te 
prigodnim manifestacijama i susretima. 
 
 
5.3. UDRUGA ZA TERAPIJSKO, REKREACIJSKO I  
      SPORTSKO JAHANJE MOGU                                             32.000,00 
 
Planirane programe u 2015. 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 re-
dovna konjička disciplina.  
 
Osigurana sredstva korištena su za sufinanciranje plaće voditelja sportskih programa - 
trenera. 
  
 
5.4. OSJEČKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH                                  23.000,00 
 
U Savezu djeluju malonogometni, streljački, stolnoteniski, kuglački, šahovski, pikado, 
badmintonski i rukometni klub te Športska udruga gluhih Slavonac. 
  
U 2015. g. Savez i njegove članice sudjelovali su na ekipnim i pojedinačnim državnim pr-
venstvima u kuglanju (Slavonski Brod, 6. 6.), stolnom tenisu (Sv. Nedjelja, 3. 5.), malom 
nogometu (Zagreb, 24. 10.), šahu (Rijeka, 23. 5.), streljaštvu (Čakovec, 3. 10.), futsalu 
(Zagreb, 19. 9.), rukometu (Rijeka, 4. 7.), badmintonu (Zagreb, 13. 6.) i visećem kuglanju 
(Sveti Rok, 28. 6.) i organizirale prvenstvena, prijateljska i interna natjecanja i turnire. 
 
Najbolje plasmane ostvarili su MNK Slavonac - 2. mjesto u 1. hrvatskoj ligi, STK Sla-
vonac - dva 3. mjesta na državnom prvenstvu (ženska ekipa i par A. Hamarić – M. Lijić) i 
BK Slavonac - 3. mjesto u parovima (M. Jurilj - LJ. Brkić) na državnom prvenstvu.   
  
Sve članice sudjelovale su na natjecanjima Gradskog saveza za sportsku rekreaciju 
Sport za sve, županijskim i gradskim susretima te memorijalnim turnirima.  
 
Povodom 60. obljetnice sporta gluhih u Osijeku  Savez je organizirao međunarodnu mani-
festaciju na kojoj su se sportaši nadmetali u malom nogometu, streljaštvu i pikadu.  
Posebno priznanje povodom 60. obljetnice djelovanja sporta gluhih u Osijeku Savezu je 
uručeno na svečanosti Sportaš 2015.  
 
Za sve Klubove nastupilo je 23 sportaša, 9 sportašica i 4 rekreativca. 
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6. ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA OSIJEKA               1.840.000,00 
 
Zajednica športskih udruga grada Osijeka, kao krovna udruga sporta, sa svojih 211 
članica (192 stalne i 19 privremenih) iz 46 sportova (22 olimpijska i 24 neolimpijska), 
provela je sve aktivnosti iz djelokruga svoga rada utvrđene člankom 48. Zakona o sportu 
i Statutom, te izvršavala utvrđene obveze u pogledu provođenja i realizacije Programa 
javnih potreba u sportu. 
 
Svoju je djelatnost provodila kroz rad Skupštine, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i 
komisija. 
 
U 2015. g. održao je pet redovnih sjednica Skupštine s 33 točke dnevnog reda (prijedlog 
programa rada, izvješće o radu, financijski plan, financijsko izvješće, prijem i prestanak 
članstva, izbor sportaša, izmjene i dopune akata Zajednice).  
 
Izvršni odbor održao je osam sjednica s 83 točke dnevnog reda na kojima su razmatrane 
zamolbe članica, utvrđivani prijedlozi odluka, programa, izvješća, akata Zajednice,  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 joj je povjerilo 55 članica i 7 granskih saveza - 
stručno-savjetodavne, programsko-organizacijske, računovodstveno-financijske, admini-
strativne, pravne, kadrovske, evidencijske, izdavačke, informatičke i druge poslove, kao 
i stručno-administrativne i organizacijsko-tehničke poslove za potrebe sedam granskih 
gradskih i županijskih saveza i njihovih članica. Članicama koje su iskazale bilo kakvu 
potrebu djelatnici Zajednice su, svatko u svom djelokrugu rada, pružali pomoć u tuma-
čenju, provođenju i primjeni brojnih novih zakona i propisa kojima se regulira sportska 
djelatnost, a posebno Zakona o udrugama, Zakona o financijskom poslovanju i računovod-
stvu neprofitnih organizacija i njegovih pravilnika, Uredbe o kriterijima, mjerilima i 
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro 
koji provode udruge, te izradi svih vrsta akata neophodnih za njihovo funkcioniranje. 
 
Poslovi su obavljani stručno, kvalitetno i u zadanim rokovima, a obavljalo ih je 21, odnos-
no 19 radnika Zajednice od 1. 7. 
 
Unatoč ponekad otežanoj komunikaciji između članica i Zajednice, koja je posljedica 
činjenice da u velikoj većini članica rade sportski djelatnici na volonterskoj osnovi, dje-
latnici Zajednice sve su poslove obavili stručno, kvalitetno i u zadanim rokovima. 
 
Sredstva koja su Zajednici osigurana za 2015. g. realizirana su u potpunosti, a korištena 
su isključivo za plaće radnika Zajednice. 
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7. SPORTSKI SAVEZI                                                        856.900,00 
 
Na području grada u 2015. g. djelovalo je 12 granskih sportskih saveza u koje je bilo 
udruženo 114 klubova uključenih u redovan sustav natjecanja i strukovnih udruga (udruge 
sudaca i trenera) - nogometni (13), malonogometni (14), rukometni (11), košarkaški (7), 
odbojkaški (13), kuglački (9), šahovski (4), sportski ribolovni (11), streljački (6), karate 
(7), boćarski (14) i teniski (5). 
 
Granski sportski savezi opsluživali su programe pod svojom nadležnošću i unutar djelo-
kruga utvrđenog člankom 46. Zakona o sportu, kao i propisa i pravila svog nacionalnog 
saveza. Planirana sredstva raspodijeljena su kako slijedi: 
1. Nogometno središte                                                                                     716.900,00 
2. Odbojkaški savez                                                                                          30.000,00 
3. Košarkaški savez                                                                                           25.000,00 
4. Rukometni savez                                                                                            30.000,00 
5. Kuglački savez                                                                                                18.000,00 
6. Streljački savez                                                                                              6.000,00 
7. Teniski savez                                                                                                   5.000,00 
8. Zajednica športskih ribolovnih društava                                                          5.500,00 
9. Osječki šahovski savez                                                                                    8.500,00 
10. Boćarski savez                                                                                               7.200,00 
11. Osječki karate savez                                                                                      4.800,00 
 
Sredstva osigurana Programom za 2015. g. granski sportski savezi koristili su za rad i 
provedbu svojih aktivnosti i sufinanciranje aktivnosti svojih članica koje nisu u grupama 
nositelja kvalitete. Početkom godine granski savezi su, temeljem odluka nadležnog tijela, 
izvršili raspodjelu osiguranih sredstava za potrebe rada Saveza i sufinanciranje članica.  
 
Planirana sredstva su u cijelosti realizirana i korisnicima su bila doznačena u 12 mje-
sečnih obroka, osim za Teniski savez (4.585,00 kuna jer nije potpisao Ugovor) i Zajed-
nicu športskih ribolovnih društava (2.770,00 kuna temeljem obavijesti o pokretanju 
stečaja). Odlukom Izvršnog odbora navedena sredstva su preraspoređena.  
 
 
II. PROGRAMSKI SADRŽAJ „B“                                          1.381.000,00 
 
 
Za provedbu ovog dijela Programa izravno je zadužen Upravni odjel za društvene djelat-
nosti Grada Osijeka koji je, u suradnji sa Zajednicom i ostalim subjektima, provodio 
programe, prenosio sredstva korisnicima i nadzirao izvršenje Programa javnih potreba te 
pratio korištenje i utrošak sredstava za te programe i obavljao druge poslove iz svoje 
nadležnosti. 
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1. ZAJEDNIČKI PROGRAMI                                                 505.000,00 
 
Kroz ovaj programski sadržaj iskazano je koliki značaj i vrijednost za grad ima sport kao 
značajna društvena i gospodarska djelatnost. 
 
 
1.1. Aktivnosti Grada Osijeka u sportu                                       33.000,00 
 
Kroz ovu aktivnost realizirana je potreba za nabavkom sportskih priznanja, opreme, 
rekvizitima,  uslugama  marketinga  za  potrebe  sporta  i  promidžbu  Grada,  kao i druge  
slične neplanirane aktivnosti. 
 
 
1.2. Grad Osijek domaćin velikih sportskih priredbi                        220.000,00 
 
Velike sportske priredbe održane u Osijeku zasigurno su obilježile osječki sport tijekom 
2015. 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 2015.  ŽITO CHALLENGE CUP (17. - 20. 9.) 

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 XV (20. - 22. 8.) 
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. DRŽAVNO  PRVENSTVO  I  KUP  GRADA  OSIJEKA  U  PREPONSKOM  JAHANJU –  
    (25. - 28. 6.) Hipodrom Pampas 
4. SVJETSKI KUP U  STRELJAŠTVU ZA OSOBE S  INVALIDITETOM, Streljana  Pam- 
    pas, 8. - 14. 7. 2015. Sudjelovalo je 220 strijelaca iz 47 zemalja. 
 
Priredbe su izravno prenošene 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                                                         251.000,00 
 
Ovim sadržajem pomagalo se pojedinim udrugama i klubovima u provedbi aktivnosti koje  
nisu izrijekom planirane u Programu javnih potreba u sportu. 
 
Tijekom  2015.,  na  temelju  58 zamolbi za jednokratnu financijsku potporu, sredstva je  
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koristilo 36 klubova, 10 saveza i udruga iz 18 sportova. 
 
Sredstva su namjenski korištena za organizaciju i sudjelovanje na službenim natjeca-
njima i međunarodnim turnirima, te nabavku opreme i rekvizita, stručno usavršavanje, 
organizaciju kampova, za nagrade za ostvarene rezultate i druge neplanirane potrebe. 
 
Planirana sredstva u cijelosti su utrošena.     
 
 
1.4. Znanstveni i razvojni programi u funkciji sporta                         1.000,00 
 
Sredstva nisu korištena. 
 
 
2. GOSPODARENJE, KORIŠTENJE, IZGRADNJA I  

 OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA                                  876.000,00 
 
 
Programom javnih potreba u sportu na području grada Osijeka planirana su sredstva za 
gospodarenje, korištenje, izgradnju i opremanje sportskih objekata. Planiranim sred-
stvima doprinosi se očuvanju postignutih rezultata, razvoju i unapređivanju vrhunskog 
sporta, sporta djece i mladeži, sportske rekreacije i sportskih aktivnosti osoba sa inva-
liditetom. 
 
Ovisno o značenju za sport grada Osijeka i načinu upravljanja, sportske građevine svr-
stane su u četiri kategorije. 
 
Poslovi i aktivnosti u vezi sa sportskim građevinama predstavljaju jednu od osnovnih 
pretpostavki za funkcioniranje sporta na području grada Osijeka.  
 
U tom smislu, Grad Osijek ponaša se maksimalno racionalno i štedljivo te marom dobrog 
gospodara raspolaže nekretninama u vlasništvu Grada na način da svim korisnicima, 
posebice sportašima, nastoji osigurati uvjete kako bi oni mogli ostvariti, odnosno postići 
što bolje rezultate. 
 
Sredstvima planiranim Programom javnih potreba u sportu za ovo područje svim je 
članicama Zajednice osigurano korištenje sportskih objekata grada bez naknade. 
 
 
2.1. Gospodarenje i korištenje sportskih objekata                         525.000,00     
 
Odlukom o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Osije-
ka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 9/11. i 2/15.) uređen je način gospodarenja sport-
skim građevinama u vlasništvu Grada Osijeka. 
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Sportskim građevinama u vlasništvu Grada gospodarili su Športski objekti d.o.o. i po-
jedini sportski klubovi. Za potrebe provođenja aktivnosti članica Zajednice korištene su 
i školske sportske dvorane na području grada.  
 
 
2.1.1. Sportski objekti kojim upravljaju sportski klubovi - udruge       250.000,00                                                 
 
Sredstva ovog sadržaja bila su pomoć klubovima za namjensko sufinanciranje gospoda-
renja sportskim objektima koje koriste za potrebe treninga i natjecanja svih dobnih 
kategorija, a dani su im na upravljanje temeljem ugovora i Programa. 
 
U 2015. g. sredstva su koristili Gimnastičko društvo Osijek - Žito, Atletski klub Slavo-
nija - Žito, Kuglački klub Osijek, Nogometni klubovi Grafičar - Vodovod, Olimpija, 
Višnjevac, Metalac, Elektra, Slavonac, Radnik, Sarvaš i Polet, Udruga Mogu i Boksački 
klub Mladost. 
 
Utrošeno je 247.808,66 kuna. 
 
 
2.1.2. Školske dvorane                                                       275.000,00                     
 
Modelom korištenja školskih sportskih dvorana Grad Osijek je sportskim klubovima 
osigurao uvjete za nesmetani trenažni proces mlađih dobnih kategorija, za rad sportskih 
klubova, a sportskim udrugama uvjete za provedbu sportsko-rekreacijske aktivnosti 
građana u organizaciji GSSR Sport za sve, aktivnosti Školskog športskog saveza grada 
Osijeka, studentskih sportskih klubova i sporta i rekreacije osoba s invaliditetom (Savez 
za sport i sportsku rekreaciju osoba s invaliditetom – Sporin, Udruga Mogu i Osječki 
športski savez gluhih). 
 
U 2015. članice Zajednice imale su pravo korištenja 21 školske sportske dvorane i 175 
termina, odnosno 244,5 sati tjedno. Osigurane termine koristilo je 37 klubova iz 13 
sportova (karate, odbojka, košarka, rukomet, nogomet, mali nogomet, sportski ples, 
atletika, gimnastika, badminton, plivanje, mačevanje, judo) i pet udruga (Studentski 
športski savez, Školski športski savez, GSSR Sport za sve, Osječki športski savez gluhih 
i Povijesna udruga Hrvatski sokol). 
 
Osiguranim sredstvima plaćani su troškovi korištenja školskih sportskih dvorana i na taj 
se način značajno pomoglo sportskim udrugama.  
 
 
2.2. Izgradnja, opremanje i legalizacija sportskih objekata               303.000,00 
 
 
2.2.1. Sportski objekti kojima gospodare Športski objekti d.o.o.          98.000,00 
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Navedenim sredstvima učinjeni su popravci i uređenje na objektima kojima gospodare 
Športski objekti d.o.o., kao što je uređenje Copacabane za kupališnu sezonu, uređenje 
Streljane Pampas za potrebe organizacije IPC Svjetskog kupa 2015. i sl. 
 
 
2.2.2. Sportski objekti kojima gospodare sportski klubovi – udruge        19.000,00 
 
Navedenim programom financirali su se radovi na javnim sportskim građevinama: NK 
Metalac, NK Brijest i NK Slavonac Tenja. 
 
 
2.2.3. Ostali sportski objekti                                                 19.000,00 
 
Planiranim sredstvima postavljeni su koševi i rukometni golovi na otvorenim igralištima u 
gradskim četvrtima i mjesnim odborima. 
 
 
2.2.4. Legalizacija sportskih objekata                                      167.000,00 
 
Sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br. 86/12. i 
143/13.), sredstva su utrošena za izradu dokumentacije za zadržavanje nezakonito 
izgrađenih zahtjevnih zgrada javne namjene na sljedećim lokacijama:  
1. ŠC Tenja, Sv. Ane 
2. MO Tenja, Športski centar Orljavska  
3. Centar terapijskog jahanja, Pampas  
4. ŠC Bikara, Velebitska 5  
5. ŠC Višnjevac, N. Š. Zrinskog. 
 
 
2.3. Stadion NK LIO                                                           48.000,00 
 
Grad Osijek kao zakupodavac i Mladost Osijek d.o.o. kao zakupnik, zaključili su 23. 3. 
2010. Ugovor o zakupu sportskog objekta i građevina nogometnog igrališta LIO Osijek, 
Bračka bb, kčbr. 998/1, površine 10.018 m², upisane u z.k.ul. 18300, k.o. Osijek, na 
vrijeme u trajanju od dvadeset godina.  
 
Tvrtki Mladost d.o.o. priznat je iznos uloženih sredstava na sportskom objektu i gra-
đevinama nogometnog igrališta LIO Osijek temeljem Odluke o priznavanju iznosa ulo-
ženih sredstava na sportskom objektu i građevinama nogometnog igrališta LIO Osijek 
(Službeni glasnik Grada Osijeka 12/11.). 
 
 
Z A K L J U Č A K 
 
Obilježja djelovanja osječkih sportskih udruga u posljednjih nekoliko godina zadržala su  
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se i u 2015. g. Kronični financijski problemi većeg broja, posebice manjih klubova, iza-
zvani permanentnom gospodarskom krizom koja je realni sektor, praktički, odvojila od 
ulaganja u sport i usmjerila ga isključivo prema javnim izvorima financiranja, postali su 
konstanta egzistiranja (i) osječkog sporta. Smanjenjem dotacija iz gradskog Proračuna 
u odnosu na prethodne godine, sport se našao u situaciji privikavanja na preživljavanje i 
stagniranje te je bilo nerealno očekivati znatnije, posebice međunarodne, rezultatske 
iskorake.  
 
Ipak, statistika ukupnog broja medalja s državnih prvenstava i kupova ukazuje na iz-
nimnu prilagodljivost i čvrstinu osječkog sporta budući da je zabilježen porast broja 
odličja u odnosu na 2014. g. za 23. Tako su osječki sportaši(ce) osvojili ukupno 305 
odličja na pojedinačnim državnim prvenstvima (seniori/mlađi seniori 128, juniori/mlađi 
juniori 112, kadeti/mlađi kadeti 65), 51 odličje na ekipnim državnim prvenstvima (seniori 
26, juniori 13, kadeti 12), te 14 odličja na natjecanjima za Kup Hrvatske (seniori 10, 
juniori 1, kadeti 3). Međutim, ponovno je iskazan skroman broj međunarodnih odličja u 
okvirima nastupa za državnu reprezentaciju (samo 12, od čega 5 juniorskih), što je 
logična posljedica smanjenih ili stagnirajućih klupskih proračuna kao objektivnoj pre-
preci očuvanja ili pojačavanja stručno-natjecateljskog kadra neophodnog za konkurira-
nje na sve ravnopravnijoj i zahtjevnijoj međunarodnoj sceni. 
 
Posebice je zabrinjavajući sve izraženiji trend pada kvalitete sportskih klubova iz ko-
lektivnih sportova koji znatno osiromašuju sportsku scenu grada Osijeka i smanjuju za-
nimanje šire javnosti za natjecanja klubova u ligaškom sustavu natjecanja, kao tradi-
cionalno najpopularnijih i najgledanijih te marketinški najprivlačnijih. Stoga je Zajednica 
športskih udruga grada Osijeka odlučila pristupiti izmjenama i dopunama svojih pra-
vilnika koji reguliraju raspodjelu sredstava nositeljima kvalitete po sportovima, kao i 
pripremi pravilnika namijenjenog granskim savezima za ostale klubove koji djeluju u 
njihovim okvirima. Intencija ovih promjena ogledala se upravo u želji i namjeri pomoći 
klubovima iz kolektivnih sportova čiji su troškovi dvokružnih ligaških sustava natjecanja 
neusporedivo viši u odnosu na klubove s periodičnim turnirskim prvenstvenim i/ili kup 
natjecanjima. Sukladno tome, Zajednica u okviru sve izraženije i kompleksnije pravne re-
gulative na nacionalnoj razini nastoji maksimalno pomoći osječkim sportskim udrugama 
kroz provedbu objektivne i na kriterijima utemeljene raspodjele sredstava, kao i u po-
svemašnjem servisiranju svojih članica pri rješavanju rastućih administrativnih obveza 
postavljenih pred svaku neprofitnu organizaciju pa tako i sportske udruge. U tom kon-
tekstu, pojačana institucionalna aktivnost u pitanju kontrole zakonitosti rada i fi-
nancijskog upravljanja udruga u Republici Hrvatskoj odrazila se i na članstvo u Zajedni-
ci športskih udruga grada Osijeka čija je brojnost na kraju 2015. g. smanjena za 20 
udruga (s 230 na 210).  
 
Unatoč brojnim nepovoljnim okolnostima i problemima, možemo zaključiti da osječki 
sport i nadalje odolijeva raznim iskušenjima (zasad) bez težih posljedica, a njegov uz-
lazni trend možemo očekivati tek po stabiliziranju iznosa proračunskih izdvajanja, kao i 
izlaskom iz višegodišnje gospodarske krize i povratkom izdašnijih sponzorskih prinosa 
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kao jedinom jamcu „dodane vrijednosti“ u odnosu na aktualni trenutak koji ne pruža do-
voljno radosti i zadovoljstva ljubiteljima sporta u slavonskoj metropoli. 
 
 
 
 
 
Broj: 02-75/114-16. 

Osijek, 14. ožujka 2016. 

 
 
 

 
 

    v. d. Predsjednika 
 
                                  Ante VUČEMILOVIĆ - ŠIMUNOVIĆ, dipl. iur. 


