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 Na temelju članka 43. Statuta Zajednice športskih udruga grada Osijeka, Skupština je, na 6. 
sjednici održanoj 24. 5. 2021. g., donijela sljedeće 
 

 
 

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

NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA ZA 2020.  
 
 
 
U V O D 
 
 
 Program javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2020. g. u uvjetima 
novonastalih izvanrednih okolnosti izazvanih proglašenjem epidemije bolesti COVID-19 u Republici 
Hrvatskoj (11. 3. 2020.), kao i pandemije u svijetu, osiguravao je potrebne uvjete za održavanje 
egzistiranja, odnosno reduciranog funkcioniranja sportskog sustava, s obzirom na trenutačne uvjete i 
mogućnosti, sukladno propisanim mjerama nadležnih državnih i lokalnih tijela zaduženih za 
odlučivanje i nadzor nad njihovom provedbom. 
 U takvim, znatno otežavajućim okolnostima i uvjetima za svekoliko funkcioniranje svih 
segmenata društveno-ekonomskog, pa samim tim i sportskog života, Program je tijekom godine 
prilagođavan mogućnostima i dopuštenjima za provedbu sportskih djelatnosti, no u cjelini je putem 
redovito provođenih dotacija, sukladno planiranim programima i iznosima, zadovoljio korisničke 
potrebe s primarnim ciljem održavanja stručno-organizacijske ekipiranosti i optimalne održivosti 
razine djelovanja članica Zajednice. U tom smislu, provedba natjecateljski orijentiranih planiranih 
aktivnosti, poslova i djelatnosti kao javnih potreba od interesa za sport grada Osijeka nije mogla biti u 
primarnom fokusu, ali je od vitalne važnosti za opstanak sporta u što sačuvanijem obliku u odnosu na 
razdoblje prije proglašenja epidemije bilo sigurno i redovito sufinanciranje svih dionika zaduženih za 
provedbu Programa, što je cilj koji je u cijelosti ispunjen.  
 Program za 2020. sastojao se od programskih sadržaja „A“ i „B“ te zasebnog programskog 
područja „Izgradnja i rekonstrukcija sportskih građevina“ sa sredstvima planiranima na pozicijama 
Upravnog odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša, a u funkciji izgradnje i 
rekonstrukcije  sportskih  građevina  u  vlasništvu  Grada  Osijeka  kojima  gospodare  Športski objekti  
d. o. o.  
 
 
ZAKONSKE ODREDBE 
 
 
 Zakon o sportu (NN 71/06., 153/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15., 19/16., 98/19., 
47/20. i 77/20., članak 76. stavak 7.) obvezuje Zajednicu športskih udruga grada Osijeka nadležnom 
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tijelu Grada Osijeka podnijeti izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu i utrošku 
sredstava osiguranih za zadovoljavanje javnih potreba, u roku propisanom Zakonom o proračunu. 
 Na temelju Ugovora o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programskog sadržaja „A“ 
Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2020. i njegovih dodataka I. i II., 
sklopljenog između Grada Osijeka i Zajednice športskih udruga grada Osijeka, Grad Osijek je tijekom 
2020., sukladno ugovorenoj dinamici, ali i izvanrednim zahtjevima članica, uredno i redovito 
doznačavao sredstva na žiro-račun Zajednice i time izvršavao zakonske i ugovorne obveze. 
 Slijedom zakonske obveze, Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu na 
području grada Osijeka za 2020. sastavljeno je prema prihvaćenom Programu i pripadajućem Planu 
realizacije Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2020. Izvješće obuhvaća 
sva područja i njihove sadržaje, a temelji se na dostavljenim izvješćima korisnika, radu Zajednice 
športskih udruga grada Osijeka i nadležnog gradskog Odsjeka za sport. 
 
 
PROGRAMSKI SADRŽAJI 
 
 
 Program javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2020. Gradsko vijeće Grada 
Osijeka donijelo je 29. 11. 2019. i, s njegovim izmjenama i dopunama od 8. 5. 2020., 17. 9. 2020. i 26. 
11. 2020., ukupno osiguralo 43.178.750,00 kn, od čega za Programski sadržaj „A“ 14.602.000,00 kn, 
za Programski sadržaj „B“ 24.468.000,00 kn, a za Programsko područje „Izgradnja i rekonstrukcija 
sportskih građevina“ 4.108.750,00 kn.        
 
 
I. PROGRAMSKI SADRŽAJ „A“                                                                           14.602.000,00 kn 
 
 
 Programski sadržaj „A“ sadržavao je sedam programskih područja, a ona su namijenjena 
poticanju i promicanju sporta, sportu djece, mladeži i studenata, sustavu sportskih priprema i 
natjecanja, djelovanju sportskih udruga - klubova nositelja kvalitete, sportskim aktivnostima i 
rekreaciji osoba s invaliditetom, radu Zajednice športskih udruga grada Osijeka te djelovanju putem 
granskih sportskih saveza. 
 Za provedbu ovog Programskog sadržaja bila je zadužena Zajednica športskih udruga grada 
Osijeka, a s ciljem njegove provedbe Skupština Zajednice je 22. 1. 2020. donijela Plan realizacije 
Programa te njegove izmjene i dopune 15. 5. 2020., 5. 10. 2020. i 5. 11. 2020., kao i Odluku o 
preraspodjeli sredstava iz Programa od 28. 12. 2020. sukladno kojima je, na temelju Statuta i akata 
Zajednice, izvršena raspodjela sredstava, određeni korisnici i dana ovlaštenja za donošenje odluka za 
pojedina područja iz Programskog sadržaja „A“. 
 Osigurana sredstva korištena su za financiranje programskih aktivnosti sukladno Programu i 
Planu realizacije za 2020., uz pridržavanje zakonskih obveza i preporuka u cilju efikasnosti i 
transparentnosti provedbe, kao i učinkovitosti nadzora utroška proračunskih sredstava. 
 Za provedbu Programskog sadržaja „A“ u 2020. planirana sredstva u cijelosti su realizirana.  
 
 
1. POTICANJE I PROMICANJE SPORTA                                                               1.936.711,63 kn 
 
 Ovo je područje, sa svojih osam zasebnih programa, bilo usmjereno na iskazivanje značaja i 
vrijednosti sporta kao posebne društveno-ekonomske i kulturne djelatnosti. 
 
 
1.1. Informacijska, izdavačka i promidžbena djelatnost                                               150.000,00 kn 
 
 Sredstva iz ovog programa korištena za potrebe djelatnosti Zajednice odnose se prije svega na 
informacijske i izdavačke projekte. Nastavljena je daljnja nadogradnja informatičke platforme u 
funkciji izgradnje jedinstvenog registra podataka osječkog sporta, čime je omogućena još 
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sveobuhvatnija, preglednija i transparentnija baza podataka, kao i kvalitetnija administracija za potrebe 
rada Zajednice i pružanja pomoći članicama. 

Zajednica je u 2020. g. bila samostalni izdavač „Sportskog godišnjaka grada Osijeka 2019.“, 
redovite godišnje sportske publikacije koja je ovaj puta bila isključivo posvećena sportu grada Osijeka. 
Na 260 stranica ponovno su prezentirani najrelevantniji dosezi osječkog sporta, popraćeni uobičajenim 
evidencijsko-statističkim podacima i brojnim ilustracijama.  Publikacija je tiskana u nakladi od 300 
primjeraka te podijeljena članicama Zajednice, kao i drugim sportskim institucijama i javnim 
organizacijama. 
 Na temelju zamolbi članica sufinancirana su publicistička izdanja u funkciji promidžbe 
osječkog sporta i obilježavanja značajnih obljetnica uglednih gradskih udruga: Nogometni klub 
Elektra povodom 90 godina postojanja (20.000,00 kn) i Ženski nogometni klub Osijek povodom 30 
godina postojanja (20.000,00 kn). 

Nogometno središte Osijek je za svoj projekt informatizacije rada za potrebe klubova Lige NS 
Osijek, a u vezi s informatičkim sustavom (HNS COMET) za upravljanje natjecanjima, kojim je 
osuvremenjen i informatiziran rad članica i samog Središta, sufinanciran s 50.000,00 kn.   
 
  
1.2. Aktivnosti od posebnog interesa                                                                               215.000,00 kn 
 
 Zabrana obavljanja sportsko-rekreativnih aktivnosti nakon proglašenja epidemije COVID-19 
odrazila se na izvršenje aktivnosti planiranih u okviru ovog programa. No nositelji aktivnosti Školski 
športski savez grada Osijeka (120.000,00 kn) i Gradski savez za sportsku rekreaciju Sport za sve 
(95.000,00 kn) u konačnici su na učinkovit način iskoristili pružene mogućnosti u razdobljima 
popuštanja protuepidemijskih mjera te su tijekom godine održavane određene aktivnosti i 
manifestacije, dakako, u opsegu i okvirima propisanima odlukama nadležnih tijela s ciljem suzbijanja 
širenja epidemije.  

Školski športski savez bio je nositelj organizacije izlučnih natjecanja za učenike sportaše na 
području grada u okviru Sportskih igara mladih (svibanj - lipanj) te suorganizator s Odsjekom za sport 
grada Osijeka i Zajednicom športskih udruga grada Osijeka Ljetnog kampa „Srednjika 2020.“ (22. 6. - 
17. 7.). 

U okviru 17. Sportskih igara mladih, koje svoju državnu završnicu tradicionalno imaju u 
Splitu (kolovoz), dok je međunarodna završnica u 2020. upriličena u Sarajevu (20. - 24. 10.), na 
županijskoj su razini u Osijeku održani turniri u malom nogometu (200-tinjak natjecatelja), odbojci na 
pijesku (50-ak natjecatelja) i uličnoj košarci (30-ak natjecatelja). Pored ovih, osječki su se sportaši 
natjecali u još sedam sportova te su slobodno formirane ekipe i pojedinci u dvije dobne kategorije 
ostvarili ukupno osam plasmana na državnu završnicu (s jednim prvim te dva druga i treća mjesta), 
dok je ekipa u uličnoj košarci nastupila na međunarodnoj završnici (drugo mjesto). Ukupno je u 
Sportskim igrama mladih u 2020.  sudjelovalo 400-tinjak djece i mladih iz Osijeka.   

Ljetni sportski kamp „Srednjika 2020.“ za djecu uzrasta od 9 - 14 godina proveden je u 
razdoblju od 22. 6. - 17. 7. u četiri smjene, odnosno četiri petodnevna termina (od ponedjeljka do 
petka) u vremenu od 7.30 - 16.00 sati. U rad s polaznicima bilo je uključeno 36 osoba, a stručni tim su 
činili djelatnici Saveza te stručni tajnici i treneri iz 14 sportova (nogomet, rukomet, odbojka, košarka, 
atletika, gimnastika, judo, taekwondo, kuglanje, streljaštvo, veslanje, plivanje, tenis i stolni tenis).  

U aktivnostima je sudjelovalo 192 polaznika, podijeljenih u četiri uzrasne skupine, odnosno tri 
skupine na bazenima koje su formirane prema provjeri znanja plivanja. Svaka smjena brojila je 50-ak 
polaznika čiji je prijevoz obavljao autobus GPP-a, a polaznicima su bili osigurani majica, kapa i 
bočica za vodu, uz svakodnevno kupanje na bazenima i ručak u Studentskom centru. Gosti kampa bili 
su poznati osječki sportaši Katica Ileš, Robert Seligman, David Šain i Ivan Horvat koji su podijelili 
zahvalnice za sudjelovanje u kampu. Kamp se održavao na terenima Srednjoškolskog igrališta, u 
NSD-u Gradski vrt, na Streljani i Kuglani Pampas te na Gradskim bazenima. Osim sportskih 
aktivnosti, organizirana su i tematska predavanja predstavnika Crvenog križa i Izviđačkog kluba Hrast.   

Sredstva iz ovog programa Školski športski savez grada Osijeka koristio je i za Školu plivanja 
te za nabavku skijaške opreme za potrebe Škole skijanja. Provjera znanja plivanja učenika 5. razreda iz 
osnovnih škola održana je na Gradskim bazenima od 19. 10. - 10. 11., a četvero nastavnika i profesora 
TZK-a provjeravalo je znanje 587 učenika, odnosno 80 % odazvanih. Zbog epidemioloških mjera, 
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Savez je za svaki odjel organizirao prijevoz autobusom na relaciji škola - bazen - škola, a obuka 
utvrđenih neplivača prolongirana je za 2021. godinu.  
 Gradski savez za sportsku rekreaciju Sport za sve Osijek kao organizator aktivnosti koristio je 
sredstva iz programa za potrebe četiri biciklijade, sportsko-rekreativnih projekata „Zdravko je krenuo“ 
(15 cjelogodišnjih aktivnosti) i „Živjeti zdravo“ (7. 7.), te manifestacije povodom obilježavanja 
Hrvatskog olimpijskog dana i Europskog tjedna sporta (12. 9.). 
             
  
1.3. Sportske stipendije i naknade za vrhunske sportaše                                              279.900,00 kn 
 
 Na temelju rješenja Hrvatskog olimpijskog odbora i Hrvatskog paraolimpijskog odbora, a 
sukladno sklopljenim ugovorima sa Zajednicom športskih udruga grada Osijeka, u 2020. sportsku 
stipendiju i sportsku naknadu primalo je 16 vrhunskih sportaša I. (5) i II. (11)  kategorije iz 11 
klubova, odnosno 10 sportova (ŠUS Svjetlost / kuglanje, AK Slavonija - Žito, GSD Osijek 1784, GD 
Osijek - Žito, TK Osijek, DK Slavonija, KBK Sveti Duh, ŠIOK HVIDR-a Osijek, STK Vodovod - 
Osijek, KK Osijek i BK Osijek). 
 Ove potpore za sportsko usavršavanje Zajednica je redovito isplaćivala na žiro-račune 
sportaša, a mjesečni iznosi sportskih stipendija i naknada, ovisno o kategorizaciji, statusu sporta i 
disciplini sportskog ostvarenja, bili su sljedeći: 2.400,00, 1.700,00, 1.450,00, 1.200,00, 800,00 i 
700,00 kn. 

Od planiranih 280.000,00 kn ostalo je neutrošeno 100,00 kn, koja sredstva su 
preraspodijeljena. 
  
 
1.4. Stručni poslovi u sportu - program edukacije stručnih kadrova                                      0,00 kn  
  
 Programom izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 
2020. od 8. 5. 2020. planirani iznos (35.000,00 kn) za ovaj program je brisan. 
             
             
1.5. Programi Hrvatskog olimpijskog odbora i sportske zajednice                                         0,00 kn                  
 
 Programom izmjena Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2020. od 
17. 9. 2020. planirani iznos (1.000,00 kn) za ovaj program je brisan. 
 
 
1.6. Grad Osijek domaćin velikih sportskih priredbi                                                    654.000,00 kn 
 
 Epidemija COVID-19 otkazala je ili promijenila izgled većine planiranih velikih sportskih 
priredbi koje su, kao i brojne međunarodne priredbe u svijetu, pretrpjele snažan udarac nastupanjem 
izvanrednih okolnosti i popratnih protuepidemijskih mjera i propisanih uvjeta onemogućivši, praktički, 
time održavanje znatnog broja priredbi. 

Jedan dio priredbi uspio se prilagoditi i održati se u reduciranom obujmu, dok je drugi dio, 
unatoč naporima i nastojanjima organizatora, isprva bio prolongiran, a potom i potpuno otkazan. 
Priredbe su se održavale bez prisustva gledatelja.     
 
• Svjetski Challenge kup u sportskoj gimnastici „DOBRO World Cup Osijek 2020.“ - otkazan 
• Državno prvenstvo i završnica Kupa Hrvatske u sportskoj gimnastici za sve dobne kategorije  
   (NSD Gradski vrt, 20. - 21.11.) 
   - organizator: Gimnastičko društvo Osijek - Žito - 20.000,00 kn 
• 21. “Pannonian Challenge”, međunarodno natjecanje u ekstremnim sportovima / BMX, inline,  
  skateboarding, romobil (Skate park, RC Copacabana, 13. - 16. 8.) 
  - sudjelovalo 90 sportaša iz 14 zemalja Europe i Južne Amerike (Venezuela) 
  - organizator: Udruga Pannonian - 130.000,00 kn 
• Europsko prvenstvo u streljaštvu za juniore - otkazano 
• Kvalifikacije za Europsku ligu mladih u streljaštvu - otkazano 
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• Europsko  prvenstvo  u  streljaštvu  za  seniore  i juniore (MK/VK oružje / leteće mete -  planirano  
   održavanje 23. 5. - 6. 6. 2021., Streljana Pampas) 
  - organizator: Građansko streljačko društvo Osijek 1784 - 200.000,00 kn (sufinancirani iznos odnosi  
   se na prvi dio planiranih troškova za organizaciju priredbe) 
• 16. „Osječki Ferivi polumaraton“,  (27. 6., ulicama grada) 
   - sudjelovalo 718 natjecatelja iz pet europskih zemalja u tri utrke (21 km, 5 km, štafeta 3 x 7 km) 
   - organizator: Maraton klub Hrvatski sokol - 150.000,00 kn  
• Hrvatska - Francuska, kvalifikacijska utakmica za seniorke u rukometu za plasman na EP -  
  otkazano 
• Hrvatska - Mađarska, utakmica EURO Cupa za seniore u rukometu (NSD Gradski vrt, 7. 11.) 
   - organizator: Rukometni savez grada Osijeka - 20.000,00 kn  
• 15. „Memorijal Josipa Potneka“ u judu - otkazano 
• 13. „Rondo kup Osijek 2020. (NSD Gradski vrt, 16. - 18. 10.) 
   - sudjelovalo 90-ak ritmičkih gimnastičarki iz osam hrvatskih klubova koje su se natjecale u sedam  
     uzrasnih kategorija 
   - organizator: Klub ritmičko-športske gimnastike Rondo - 9.000,00 kn 
• „Pokal Matije Gregića“, turniri u stolnom tenisu za mlađe i najmlađe kadete/kinje (NSD Gradski vrt,  
  20. 9. - 15. 11.) 
   - na pet turnira sudjelovalo 178 natjecatelja iz svih klubova Hrvatske 
   - organizator: Stolnoteniski klub Vodovod - Osijek - 10.000,00 kn 
• Adriatic Challenge / Pokal grada Osijeka u preponskom jahanju - otkazano 
• Finale Croatia Cupa / Pokal grada Osijeka u preponskom jahanju (hipodrom Pampas, 4. - 6. 9.)     
   - sudjelovao 41 jahač iz 17 klubova Hrvatske i Srbije 
   - organizator: Konjički klub Osijek - 115.000,00 kn  
 Sredstva su korištena na temelju zaključenih ugovora za prihvatljive propisane troškove u vezi 
s organizacijom priredbi.  

Od planiranih 700.000,00 kn ostalo je neutrošeno 46.000,00 kn, koja sredstva su 
preraspodijeljena.  
              
 
1.7. Sportske priredbe od značenja za Grad                                                                     37.871,05 kn 
 
 Epidemija bolesti COVID-19 uzrokovala je otkazivanje većine planiranih priredbi te je prvotni 
iznos za potrebe ovog programa reduciran sa 100.000,00 na 50.000,00 kn Programom izmjena i 
dopuna Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2020. od 8. 5. 2020.  

Povremenim popuštanjem mjera, tijekom 2020. u konačnici je održano 11 priredbi od 
planiranih 30, a održale su se u osam sportova (atletika, badminton, boćanje, košarka, nogomet, sport 
osoba s invaliditetom, rukomet i šah) uz organizaciju pet sportskih klubova i dva saveza. 
Tradicionalna svečanost proglašenja najuspješnijih u sportu na području grada Osijeka „Sportaš 
2019.“ održana je u HNK-u u Osijeku 24. 1. 

Od planiranih 50.000,00 kn ostalo je neutrošeno 12.128,95 kn, koja sredstva su 
preraspodijeljena. 
  
 
1.8. Posebni programi                                          599.940,58 kn 
 

Sredstva  ovog  sadržaja  bila  su  namijenjena  za  financiranje jednokratnih aktivnosti članica 
(savjetovanja, edukacije i radionice sportaša i osoba koje obavljaju stručne poslove u sportu, sportske 
manifestacije, obljetnice, memorijalni turniri, sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te 
ostale aktivnosti koje doprinose razvoju i promicanju sporta), a dodjeljivana su na temelju prijava 
članica na raspisani Javni poziv. Inače, izmjenama i dopunama od 8. 5. sredstva za ovaj program su 
udvostručena u odnosu na prvotni Program javnih potreba za 2020.  

Povjerenstvo za ocjenjivanje projekata je zaprimilo i ocijenilo 65 prijava i, nakon provjere, 
Izvršnom odboru predložilo prihvaćanje 54 prijava s navedenom namjenom i financijskim iznosima u 
propisanom rasponu od 2.000,00 - 20.000,00 kn. 

Sredstva su dodijeljena za 47 članica iz 26 sportova. 
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Od planiranih 600.000,00 kn ostalo je neutrošeno 59,42 kn, koja sredstva su preraspodijeljena. 
  
2. SPORTSKE AKTIVNOSTI DJECE, MLADEŽI I STUDENATA                          575.000,00 kn 
 
 Programsko područje sporta djece, mladeži i studenata u 2020. provodilo se kroz djelatnosti 
Školskog športskog saveza grada Osijeka i Studentskog športskog saveza Sveučilišta J. J. 
Strossmayera u Osijeku. 
 
 
2.1. Školski športski savez grada Osijeka                                         480.000,00 kn 
 

Školski sport je glavni sadržaj izvannastavnih sportskih aktivnosti djece i mladih. Bavljenje 
sportskim aktivnostima unutar školskog sustava omogućava svakom djetetu i mladoj osobi 
zadovoljavanje primarnih ljudskih potreba, prvenstveno potrebe za kretanjem i igrom. Školski sport 
značajno utječe na poželjan psihosomatski razvoj djece i mladih te na unapređenje i očuvanje njihova 
zdravlja. Kako bi se osigurala i podigla kvaliteta života kao temelj mentalnog i tjelesnog zdravlja i u 
odrasloj dobi, bavljenje sportskim aktivnostima, naročito u djece i mladih, igra ključnu ulogu. 

Školski športski savez grada Osijeka u 2020. je po 59. put redovito provodio programe 
sportskih natjecanja u kojima je sudjelovalo 29 školskih sportskih društava osnovnih škola i 18 
školskih sportskih društava srednjih škola s područja grada i prigradskih naselja. Kroz sustav 
natjecanja je prošlo 257 ekipa osnovnih i 158 ekipa srednjih škola s 2.375 učenica i učenika osnovnih 
te 1.249 učenica i učenika srednjih škola (ukupno 3.624). Natjecanja su se odvijala do sredine ožujka 
kada su proglašenjem epidemije COVID-a obustavljene školske sportske aktivnosti te do kraja školske 
godine 2019./2020. nisu provedena natjecanja u pet sportova/sportskih grana za osnovne škole 
(graničar za 1. - 2. i 3. - 4. r., futsal za 3. - 4. r., rukomet i atletika za 5. - 6. r. te odbojka na pijesku), 
dok nisu privedena kraju natjecanja u pet sportova/sportskih grana za 5. - 6. r. (košarka m/ž te odbojka 
i futsal za djevojčice). Nisu provedena natjecanja u pet sportova/sportskih grana za srednje škole (šah, 
streljaštvo, kuglanje, tenis, odbojka na pijesku).   

Sportska natjecanja za osnovne škole provedena su u 11 sportova/sportskih grana (badminton, 
futsal, rukomet, odbojka, atletika, sportska gimnastika, košarka, stolni tenis, plivanje, šah i judo), a 
sudjelovalo je 1.339 učenika i 1.036 učenica, dok su za srednje škole provedena u devet 
sportova/sportskih grana sa 739 učenika i 510 učenica (badminton, futsal, rukomet, odbojka, atletika, 
sportska gimnastika, košarka, stolni tenis i plivanje). Savez je u suradnji sa Školskim sportskim 
savezom OBŽ za učenike srednjih škola uveo pilot-projekt HŠSS-a „Medicinari u školskom sportu“, 
koji za cilj ima razviti višu razinu zdravstvene osviještenosti putem zdravstvenog odgoja i edukativnih 
radionica, promovirati školski sport i među učenicima koji nisu aktivno uključeni u školska natjecanja 
te poticati razvoj medicinskih kompetencija kroz sustav školskog sporta.  

Uoči prekida aktivnosti, Savez je uspio organizirati Školski sportski dan za srednje škole (ŠD 
Zrinjevac, 5. 3.) u okviru kojeg je 200-tinjak učenika i učenica sudjelovalo u osam završnih utakmica 
u košarci, rukometu, odbojci i futsalu.   

Na završnicama državnih prvenstava u šest sportova (plivanje, sportska gimnastika, šah, judo, 
badminton i košarka) nastupilo je sedam društava osnovnih i tri društva srednjih škola, a najistaknutiji 
plasman zabilježilo je ŠSD Rokus (OŠ V. Becića) 4. mjestom u šahu za djevojčice. 

Dugogodišnji program Škole skijanja ovaj put je proveden u Kranjskoj Gori (Slovenija, 5. - 
12. 1.), a 49 polaznika bili su učenici 2. - 8. razreda osnovnih te 1. - 3. razreda srednjih škola. Program 
su provela petorica licenciranih učitelja i voditelja skijanja, a Savez je osigurao potrebnu skijašku 
opremu za svakog polaznika. 

Provedeni su i programi škole klizanja i program navikavanja djece na vodu za djecu 
predškolske dobi. Osnove klizanja usvojilo je oko 690 predškolaca iz 29 dječjih vrtića s kojima je 
radilo sedam voditelja, a kroz program navikavanja na vodu prošlo je 170 djece iz 11 dječjih vrtića. 
Programi su organizirani na Gradskom klizalištu (Sokol centar) i Gradskim bazenima, uz besplatan 
prijevoz i opremu za polaznike. 
 Gradska školska natjecanja u šk. godini 2019./2020. su se provodila na sljedećim sportskim 
objektima: ŠD Jug, NŠD Gradski vrt, ŠD Zrinjevac, Srednjoškolsko igralište, Gradski bazeni, Kuglana 
Pampas, Hipodrom Pampas, Stadion Gradski vrt, Streljana Pampas, SC Sokolski dom i sportske 
dvorane četiri osnovne škole (Višnjevac, Mladost, M. Krleže i V. Becića). 
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 S obzirom da se iz protuepidemijskih razloga školska natjecanja nisu mogla provoditi u 
jesenskom dijelu šk. godine 2020./2021., Savez je organizirao natjecanje u triatlonu (17. 10.) s 30-ak 
učenica i učenika, suorganizirao rekreativnu „kestenijadu“ na obroncima Papuka (24. 10.) te 
edukacijsko-rekreativni izlet na Plitvička jezera i Rastoke (14. - 15. 11.), gdje je 28 polaznika uz 
stručno vodstvo upoznavalo kulturna i prirodna dobra tog kraja. 
 Osigurana sredstva korištena su za stručni rad - plaće radnika Saveza, stimulacije učiteljima i 
nastavnicima, stručno usavršavanje, troškove organizacije navedenih aktivnosti te obnovu i održavanje 
sportske opreme. 
 
 
2.2. Studentski sport                                                                                                            95.000,00 kn 
 
 Studentski športski savez Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u ak. godini 2019./2020. 
organizirao je sveučilišna prvenstva u futsalu, rukometu i plivanju za studente i studentice te košarci 
za studente, dok zbog nemogućnosti održavanja uslijed epidemije COVID-19 nisu održana natjecanja 
u odbojci i odbojci na pijesku, šahu, stolnom tenisu, tenisu, biljaru, pikadu, badmintonu i basketu 3 x 
3. Stoga je na sveučilišnim prvenstvima u okviru 10 studentskih sportskih klubova sudjelovalo tek 455 
natjecatelja, od čega 322 studenta i 133 studentice. Natjecanja su se održavala u SD Jug i na Gradskim 
bazenima. 
 Najuspješnije selekcije Sveučilišta u 2020. sudjelovale su na zasebnim Unisport državnim 
prvenstvima tijekom lipnja u nogometu (3. mjesto/m, Split), odbojci na pijesku (3. mjesto/m i 5. 
mjesto/ž, Zagreb) i tenisu (2. mjesto/ž i 3. mjesto/m, Zagreb), dok su na Unisport Finalsu (Zagreb, 5. - 
6. 10.) druga mjesta osvojili u košarci/ž, odbojci/ž i m te futsalu/ž, uz četvrto mjesto u futsalu za 
mladiće.  
 Europske sveučilišne igre koje su se trebale održati u Beogradu su prolongirane za 2021. 
godinu, a na njima bi trebali nastupiti predstavnici osječkog sveučilišta u odbojci i rukometu za 
studente, odnosno šahu i karateu za studentice. 
 U nedostatku natjecanja u ak. godini 2020./2021. zbog pridržavanja protuepidemijskih mjera, 
Savez je sudjelovao u organizaciji rekreativnih aktivnosti za studente i studentice poput raftinga, 
pješačenja i planinarskih tura. 
 
 
 
3. SUSTAV SPORTSKIH PRIPREMA I NATJECANJA                                         2.239.943,88 kn 
 
 I ovo programsko područje, podijeljeno na pet programa, djelomično je reducirano u 2020. 
nemogućnošću obavljanja svih planiranih trenažno-natjecateljskih i pripremnih aktivnosti od strane 
klubova. No u razdobljima dopuštenih aktivnosti i kroz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera i 
preporuka nadležnih tijela, redovitim dotacijama korisnicima održavane su pretpostavke za uspješan 
nastavak trenažnih procesa i sudjelovanja u sportskim natjecanjima te provođena kontinuirana skrb o 
stručnom kadru, kao i zdravstvenoj zaštiti sportaša. 
 
 
3.1. Međunarodna natjecanja                                                                                                      0,00 kn                       
 
 Programom izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 
2020. od 8. 5. 2020. planirani iznos (10.000,00 kn) za ovaj program je brisan. 
 
 
3.2. Sponzoriranje organizacije sportskih natjecanja                                                               0,00 kn 
 
  Programom izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 
2020. od 8. 5. 2020. planirani iznos (10.000,00 kn) za ovaj program je brisan. 
 
 
3.3. Korištenje sportskih objekata i opreme                                                        
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Za redovne trenažno-natjecateljske i organizacijske aktivnosti te obavljanje stručno-tehničkih, 

administrativnih, računovodstvenih i drugih poslova u vezi s obavljanjem sportskih djelatnosti, članice 
Zajednice koristile su objekte i urede kojima upravljaju i održavaju ih Športski objekti d. o. o., objekte 
u vlasništvu Grada dane na upravljanje članicama Zajednice (sportski centri za potrebe nogometa, 
Sportski centar Sokolski dom, Kuglana Pampas, sportski centri Josipovac, Dravska ulica, Sjenjak i 
MO Tenja za potrebe boćanja, Dvorana za borilačke sportove, Motonautički dom Retfala, Zračna luka 
Osijek - Čepin, Centar terapijskog jahanja i Tenis centar Olimpija) i školske sportske dvorane. 
 Tijekom 2020. u skladu s ograničenim mogućnostima i uvjetima korištenja, u tri sportske 
dvorane (NŠD Gradski vrt, ŠD Zrinjevac, ŠD Jug) bez naknade su 30 klubova i pet saveza iz 13 
sportova utrošili 10 656 sati u provedbi treninga i natjecanja. U razdobljima dopuštenih sportskih 
aktivnosti na Gradskim bazenima je šest članica koristilo 289,5 staza tjedno bez naknade, TK Osijek 
koristio  je  Teniski  centar  Osijek  u  opsegu  od  oko  800 sati, Streljanu Pampas sedam članica s oko  
1.100 sati, Sportski centar Olimpija četiri članice s 1.610 sati, Sportski centar Mačkamama dvije 
članice sa 735 sati i Boćarski dom Retfala dvije članice sa 650 sati.   
 
 
3.3.1. Korištenje ostalih sportskih objekata                                                                    266.230,00 kn 
 

Na temelju zamolbi i sukladno namjeni planiranih sredstava, sredstva su odobrena 
Nogometnom središtu Osijek za troškove opremanja „Kuće nogometa“ (Kupska 31A, 200.000,00 kn) 
te klubovima za dodatno korištenje objekata u funkciji provedbe sportskih djelatnosti: GK Inova-gim 
(20.000,00 kn), RC Osijek (8.580,00 kn) i RK Osijek (37.650,00). 
 Od planiranih 230.000,00 kn sredstva za ovaj program preraspodjelom su uvećana za 
36.230,00 kn.  
 
 
3.3.2. Školske športske dvorane                                                                                       199.550,00 kn 
 
  Modelom korištenja školskih sportskih dvorana osnovnih škola grada Osijeka natjecateljskim 
klubovima su bili osigurani uvjeti za nesmetani trenažni proces mlađih dobnih kategorija, a ostalim 
sportskim udrugama optimalni uvjeti u provedbi sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana, uključujući 
osobe s invaliditetom. 
           U šk. godini 2019./2020. članice Zajednice su u prvom kvartalu (I. - III.) 2020. imale pravo 
korištenja 21 školske sportske dvorane s ukupno 1.536 termina/sati do izbijanja epidemije. U šk. 
godini 2020./2021. u četvrtom kvartalu (IX. - XII.) članice su u 21 školskoj dvorani iskoristile 632 
termina/sata, koristeći zbog protuepidemijskih mjera mogućnost korištenja  dvorana samo tijekom 
mjeseca studenog. 

Osigurane termine u 2020. koristila su 42 kluba iz 16 sportova - odbojka (63 termina, 8 
klubova), rukomet (42, 5 klubova), košarka (34, 6 klubova), karate (17, 7 klubova), atletika (3, 1 
klub), judo (1, 1 klub), sportski ples (1, 1 klub), nogomet/futsal (9, 4 kluba), američki nogomet (2, 1 
klub), badminton (3, 1 klub), gimnastika (5, 2 kluba), boćanje (2, 1 klub), plivanje (4, 1 klub), 
mačevanje (2, 1 klub), sportska rekreacija (3, 1) i sport gluhih (1, savez). 

Školske dvorane korištene su ukupno sedam mjeseci tijekom 2020. g. 
Od planiranih 200.000,00 kn ostalo je neutrošeno 450,00 kn, koja sredstva su 

preraspodijeljena.  
 
           
3.4. Stručni kadrovi i stručni rad u sportu                                                                   1.480.950,00 kn 
 
 Sredstvima iz ovog programa u 2020. su sufinancirane plaće u bruto II iznosu za 24 trenera -
instruktora koji su bili zaposleni u 23 kluba iz 17 sportova. Na temelju Pravilnika o sufinanciranju 
stručnog rada treneri su razvrstani u tri platna razreda. Tako je devet trenera sufinancirano u 
mjesečnom iznosu od 5.550,00 kn, šest u iznosu od 5.100,00 kn i devet u iznosu od 4.750,00 kn. 

Sufinancirana su dva trenera - instruktora u VK-u Iktus, a po jedan trener u sljedećim 
klubovima: AK Slavonija - Žito, GD Osijek - Žito, GK Inova-gim, JK Mladost, KK Mursa VROS, KK 



IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA ZA 2020. 

 

 
 

9 

Vrijednosnice Osijek, Kuglački klub Osijek, ŽNK Osijek, KNŠ Hypo limač, MNK Osijek Kelme, 
MOK Mursa - Osijek, ŽOK Osijek, PK Osijek, RK Osijek, ŽRK Osijek, STK Vodovod - Osijek, GSD 
Osijek 1784, ŠK FERIT - Osijek, Konjički klub Osijek, TK Tri-tim, TK Osijek i ŠUS Svjetlost. 

Od planiranih 1.485.000,00 kn ostalo je neutrošeno 4.050,00 kn, koja sredstva su 
preraspodijeljena. 
 
   
3.5. Zdravstvena zaštita                                                                                                    293.213,88 kn 
 
 Ovaj programski sadržaj, koji Zajednica provodi na temelju Zakona o sportu i Zakona o javnoj 
nabavi, odnosno Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, provodio se kroz dva oblika - 
pružanjem usluga utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti sportaša te pružanjem usluga 
fizikalne terapije i rehabilitacije za ozlijeđene sportaše. 
 Utvrđivanje opće i posebne zdravstvene sposobnosti sportaša obavljala je Ustanova za 
zdravstvenu skrb dr. Špiranović za medicinu rada i športa. U 2020. obavljeno je ukupno 4.306  
pregleda sportaša svih dobnih kategorija, a preglede su koristila 74  kluba iz 26 sportova. 
 Za potrebe ozlijeđenih sportaša korištene su usluge Privatne fizikalne terapije i rehabilitacije 
Steve Kurica, a davatelj usluga je za potrebe 39 sportaša iz 17 klubova u 13 sportova obavio 1.185 
odgovarajućih terapija. 
 Za potrebe utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti sportaša utrošeno je  
215.213,88 kn, a za rehabilitaciju i terapiju sportaša 78.000,00 kn. 

Od planiranih 330.000,00 kn za cjelokupan program ostalo je neutrošeno 36.786,12 kn 
predviđenih za usluge utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti sportaša, koja sredstva su 
preraspodijeljena. 
 Sredstva su namjenski korištena i redovno mjesečno doznačavana davateljima usluga na 
temelju zaključenih ugovora o davanju usluga i njihovih izvješća.  
 
 
4. DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA - KLUBOVA                                         6.100.000,00 kn 
 
 Ovim značajnim programskim područjem osigurana su sredstva za sufinanciranje rada 
klubova koji predstavljaju kvalitetu osječkog sporta i, u najvećem broju, sudjeluju u najvišem stupnju 
državnih natjecanja.   
 U 2020. sredstva je koristilo 37 klubova iz 30 sportova razvrstanih u dva programska dijela - 
Klubovi nositelji kvalitete I., II. i III. razreda i NK Osijek s. d. d. - Škola mladeži. Treći planirani 
programski dio Klubovi nositelji kvalitete potencijalnog rezultatskog ostvarenja nije realiziran u 2020. 
godini.  

Primjenom Pravilnika o izračunu vrijednosti i razvrstavanju sportova i Pravilnika o 
određivanju nositelja kvalitete u pojedinim sportovima utvrđeni su jakosni razredi i razvrstani nositelji 
kvalitete s pripadajućim financijskim iznosima.  

Ugovorom između Zajednice i pojedinog kluba regulirani su opseg i namjene sufinanciranja, 
dinamika doznačavanja sredstava, način izvješćivanja i kontrola namjenske potrošnje sredstava, 
odgovornost za ugovorne obveze te ostale zakonske odredbe o korištenju javnih sredstava.     
 Unatoč prekidima i odgodama/otkazima natjecanja te djelomičnoj ili potpunoj zabrani 
obavljanja sportskih aktivnosti tijekom 2020. g., klubovima nositeljima kvalitete I. i II. razreda te za 
NK Osijek - Škola mladeži planirana sredstva redovito su doznačavana svakog mjeseca u iznosu 1/12, 
a klubovima III. razreda u iznosu 1/2 u siječnju i srpnju 2020. g.    
 
 
4.1. Klubovi nositelji kvalitete                                                                                       5.700.000,00 kn 
 
I. r a z r e d  (16 klubova iz 10 sportova)                                                                      4.731.000,00 kn 
 
MALONOGOMETNI KLUB OSIJEK KELME                                                           140.165,00 kn 
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 Natjecateljske aktivnosti  Kluba u  2020. realizirane su sudjelovanjem seniorske ekipe u 
natjecanju 2. HMNL Istok, odnosno 1. HMNL, kao i natjecanju Kupa, te juniorske i kadetske ekipe u 
natjecanju županijske lige.  
 U sezoni 2019./2020. seniorska je momčad, u konkurenciji 12 klubova u 2. HMNL Istok 
osvojila 1. mjesto te je kroz doigravanje za plasman u 1. HMNL nakon samo jedne sezone vratila 
prvoligaški status. Nakon prvog dijela u sezoni 2020./2021., momčad je zauzimala posljednje 10. 
mjesto. U kup natjecanju za sezonu 2020./2021. u četvrtfinalu regionalne razine bolji je bio MNK 
Jakšić.  
       U sezoni 2019./2020. juniorska momčad je u Ligi regije Istok osvojila 4. mjesto (u konkurenciji 
13 sastava), a kadetska 6. mjesto (od 8 sastava).  
 Za tri selekcije Kluba nastupilo je 44 igrača s kojima su radila dva trenera - profesionalac i 
volonter. 
 
 
ŽENSKI NOGOMETNI KLUB OSIJEK                                                                      474.930,00  kn 
 
 Tijekom 2020. g.  Klub se natjecao u seniorskoj, kadetskoj i pionirskoj konkurenciji. 
 U sezoni 2019./2020. u 1. hrvatskoj ligi seniorska ekipa zauzela je 2. mjesto (osam sastava). U 
Kupu Hrvatske nakon pobjede u četvrtfinalu (Viktorija/Sl. Brod 7:0) natjecanje je prekinuto i nije 
završeno. Druga ekipa Kluba je u 2. hrvatskoj ligi Istok u trenutku prekida natjecanja zauzimala 1. 
mjesto. 

Kadetska i pionirska ekipa su u trenutku prekida natjecanja u skupini Istok zauzimale 1. 
mjesto. 

U sezoni 2020./2021. nakon prvog dijela prvenstva 1. hrvatske lige seniorska ekipa je 
zauzimala 1. mjesto. U novoformiranim jedinstvenim 1. hrvatskim ligama u konkurenciji 11 sastava, 
kadetska ekipa je na kraju 2020. g. zauzimala 4. mjesto, a pionirska ekipa 8. mjesto. Druga pionirska 
ekipa je u 2. ligi Istok zauzimala 1. mjesto.     

U kvalifikacijskoj utakmici za plasman na Europsko prvenstvo seniorki za hrvatsku 
reprezentaciju nastupila je Katarina Pranješ (Pula, 27. 11., Hrvatska - Litva 1:0), a pričuva je bila u još 
dva susreta kvalifikacija. Izabela Lojna nastupila je na međunarodnom prijateljskom turniru na Cipru 
gdje je Hrvatska osvojila 1. mjesto (Meksiko 1:1 i Finska 3:2, Larnaca, 5. i 8. 3.). 

U dva prijateljska susreta za reprezentaciju Hrvatske U-19 (BiH, Ploče, 25. i 27.2.) igrale su 
Ena Pernar, Lara Lucić i Katarina Pranješ.  
 U 2020. za Klub je nastupilo 86 registriranih igračica, s kojima su radila četiri trenera - jedan 
profesionalac, dva honorarca i jedan volonter. 
 
 
GIMNASTIČKO DRUŠTVO OSIJEK - ŽITO                                                             421.636,00  kn 
 
 Na realizaciju planiranih aktivnosti u 2020., posebice kada je riječ o uobičajeno brojnim 
međunarodnim nastupima članova Društva, znatno su utjecale zabrane i restrikcije natjecateljskih 
aktivnosti izazvane pandemijom COVID-19. Tako su dva člana Društva nastupila samo na ukupno tri 
međunarodna natjecanja u 2020. Najznačajnije od njih, Europsko prvenstvo u Mersinu (Turska, 9. - 
13. 12.) održano je tek kada su se stvorili uvjeti za to, odnosno potkraj godine, a na njemu su članovi 
Društva ostvarili odlične rezultate. Posebice se to odnosi na 20-godišnjeg Aurela Benovića koji je u 
disciplini parter osvojio srebrnu medalju, što je ujedno najveći uspjeh osječkog sporta u 2020. godini. 
Njegov klupski kolega Robert Seligman u disciplini konj s hvataljkama zauzeo je 4. mjesto, što je 
također jedan od njegovih najviših plasmana u dugotrajnoj karijeri.  

Početkom godine Seligman je nastupio na Svjetskom kupu u Melbourneu (Australija, 20. - 23. 
2.) gdje je zauzeo 8. mjesto, dok je turnir Svjetskog kupa u Bakuu (Azerbajdžan, 12. -15. 3.) prekinut 
nakon proglašenja pandemije, a u kvalifikacijskom dijelu je uspio nastupiti A. Benović (16. mjesto). 
Na jedinom turniru Challenge kupa u 2020. (Szombathely/Mađarska, 2. - 4. 10.) R. Seligman je 
osvojio 2. mjesto. Ciklus Svjetskog kupa koji je izlučan za nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju 
produžen je na 2021. godinu.  

Planirani turnir Challenge kupa „DOBRO World Cup Osijek 2021.“, kao i zamjenski turnir 
„Platinum kup“, Društvo nije bilo u mogućnosti organizirati iz epidemioloških razloga, te je 
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organiziralo Pojedinačno, višebojsko i ekipno prvenstvo Hrvatske (NSD Gradski vrt, 20. -21. 11.), kao 
i završnicu Kupa Hrvatske u B i C programu za sve dobne kategorije. Na Prvenstvu su sva četiri člana 
Osijek - Žita koja su nastupila osvojila medalje - seniori R. Seligman (konj s hvataljkama) i Neven 
Lucian Davidović (parter) zlatne, a senior A. Benović (parter) i junior Josip Vukovac (konj s 
hvataljkama) brončane.   

U novoustanovljenoj CRO GYM ligi nakon tri kola natjecanja (Osijek, 29. 8., Nedelišće, 5. 9., 
Zagreb 18. 10.) i zbrajanja bodova za sve discipline sportske gimnastike u ukupnom poretku R. 
Seligman je zauzeo 4. mjesto, a A. Benović 6. mjesto. 
 Društvo je u 2020. imalo 11 registriranih sportaša natjecatelja, a s njima, kao i brojnim 
polaznicima sportske škole (500-tinjak), radilo je osam profesionalnih i jedan trener volonter. 
  
 
KLUB RITMIČKO-ŠPORTSKE GIMNASTIKE RONDO                                           41.902,00 kn 
 

Na Pojedinačnom, višebojskom i ekipnom prvenstvu Hrvatske (Varaždin, 14. - 15. 11.) Klub 
je nastupio s jednom seniorkom, dvije juniorke, pet kadetkinja i tri mlađe kadetkinje, a izrazito 
najuspješnija bila je juniorka Iva Janjić s pet pojedinačnih medalja (tri zlatne - višeboj, čunjevi, traka, 
dvije srebrne - vijača, lopta) i ekipnu zlatnu u kombinaciji s Lorenom Jelošek (u konkurenciji četiri 
ekipe). Kadetkinje (u konkurenciji šest ekipa) i mlađe kadetkinje (posljednje) su u ekipnoj 
konkurenciji zauzele četvrta mjesta.  

Nakon tri turnira novoustanovljene CRO GYM lige (Zagreb, 3. 10., Osijek, 18. 10., Nedelišće 
31. 10.) ukupnu pobjedu (nakon sva tri prva mjesta) među juniorkama odnijela je Iva Janjić. Ista 
ritmička gimnastičarka imala je čast sudjelovati na Europskom prvenstvu u ovoj sportskoj grani 
gimnastike koje je održano u Kijevu (Ukrajina, 26.-29.11.), a plasmani koje je ostvarila su sljedeći: 26. 
mjesto - vijača, 31. mjesto - traka, 34. mjesto - čunjevi, 35. mjesto - lopta.  

Članice Kluba nastupile su na još pet međunarodnih turnira (Sofija/Bugarska, Udine/Italija, 
Budimpešta/Mađarska, Wiener Neustadt/Austrija, Ljubljana/Slovenija), a sam Klub je u 2020. bio 
organizator 13. „Rondo kupa 2020.“ koji zbog epidemioloških razloga nije mogao imati uobičajeni 
međunarodni karakter, a u sklopu kojega je održano i 2. kolo CRO GYM lige (NSD Gradski vrt, 17. - 
18. 10.).   

Klub je sa 60-ak djevojčica sudjelovao u promotivnim sportskim akcijama Hrvatski olimpijski 
dan (10. 9.) i Europski tjedan sporta/Be Active (5.10.) te s 20 djevojčica na Ljetnom kampu ritmičke 
gimnastike (Pula, 10. - 24. 8.). 
 Za klub su u 2020. nastupile 22 natjecateljice, a s njima, kao i polaznicama sportske škole (oko 
170), radilo je 10 trenerica volonterki. 
 
 
MUŠKI ODBOJKAŠKI KLUB MURSA - OSIJEK                                                     508.713,00  kn 
 
 Tijekom 2020. g.  Klub se natjecao u seniorskoj konkurenciji i još četiri mlađe dobne 
kategorije. 

Nakon prekida ligaškog natjecanja u sezoni 2019./2020., Odlukom Hrvatskog odbojkaškog 
saveza plasmani zatečeni u trenutku prekida priznati su kao konačni, te je Klub ostvario sljedeće 
plasmane: 3. mjesto seniora u Superligi, 4. mjesto druge momčadi seniora u 2. hrvatskoj ligi Istok i 7. 
mjesto kadeta u Jedinstvenoj hrvatskoj ligi. Plasmani za natjecanja koja su okončana na državnoj 
razini su sljedeći: 5. mjesto juniori, 3. mjesto mlađi kadeti i 7. mjesto najmlađi kadeti. 

U Kupu Hrvatske seniorski je sastav ostvario plasman u finale gdje je tijesno poražen od 
zagrebačke Mladosti s 3:2 (Zadar, 12. 9.), a prethodno je u polufinalu u Osijeku (5. 9.) svladao 
momčad Splita s 3:0. 

U sezoni 2020./2021. seniori su nakon prvog dijela Superlige vodeći na tablici s maksimalnim 
učinkom, a u 2. hrvatskoj ligi Istok druga i treća momčad Kluba zauzimali su 2. i 5. mjesto. 
Jedinstvena kadetska liga je nakon dva odigrana kola u sezoni 2020./2021. prekinuta. 
 Lovro Škugor nastupao je za reprezentaciju Hrvatske U-20 na kvalifikacijskom turniru za 
nastup na Europskom prvenstvu (Steinbrunn/Austrija, 9. - 11. 1.), a David Šmital bio je član 
reprezentacije na MEVZA kvalifikacijskom turniru za Europsko prvenstvo U-18 (Maribor/Slovenija, 
9. -11. 1.). 
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 U 2020. g. 74 registrirana igrača nastupila su na službenim natjecanjima svih dobnih 
kategorija s pet trenera (po jedan profesionalac i volonter i tri honorarca). 
 
 
ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB OSIJEK                                                                      314.263,00 kn 
 

U 2020. Klub se natjecao u pet dobnih kategorija - seniorskoj, juniorskoj, kadetskoj, 
mlađekadetskoj i najmlađekadetskoj (U-13).  

Nakon prekida ligaškog natjecanja u sezoni 2019./2020., Odlukom Hrvatskog odbojkaškog 
saveza plasmani zatečeni u trenutku prekida su priznati kao konačni, te je Klub ostvario sljedeće 
plasmane: 6. mjesto u Superligi, 1. mjesto druge ekipe Kluba u 1. B hrvatskoj ligi Istok (treći stupanj 
natjecanja), 5. mjesto treće ekipe Kluba u 2. hrvatskoj ligi Istok i 13. mjesto četvrte ekipe Kluba u 3. 
hrvatskoj ligi Istok.  

Juniorska i mlađekadetska ekipa Kluba nakon osvajanja prvih mjesta na prvenstvima Slavonije 
i Baranje, nastupile su na završnicama Prvenstva Hrvatske odigravanima u Zadru, na kojima su 
juniorke zauzele 3. mjesto (24. -26. 1.), a mlađe kadetkinje 4. mjesto (25. - 27. 9.). Najveći uspjeh u 
2020. ostvarila je kadetska ekipa Kluba koja je na državnom prvenstvu (2. - 4. 10.) osvojila naslov 
prvaka. Ekipa najmlađih kadetkinja na svojoj je završnici zauzela 10. mjesto (16. - 18. 10.).  
 U državnom kup natjecanju za sezonu 2019./2020. seniorska ekipa poražena je u četvrtfinalu 
od Rijeke 3:1 (Osijek, 19. 2.). 
 U sezoni 2019./2020. na isteku kalendarske godine seniorski sastavi u Superligi i 1. HL 
zauzimali su 9. i 1. poziciju, dok su natjecanja u 2. HL i 3. HL Istok prekinuta nakon samo dva, 
odnosno četiri odigrana kola. 
            Za reprezentaciju Hrvatske na Europskom prvenstvu za U-19 kategoriju, održanom u Osijeku i 
Zenici (BiH) od 22. - 30. 8. nastupile su Dijana Karatović i Mia Kainz, a Hrvatska je zauzela 7. mjesto 
u konkurenciji devet sastava.  
 Za Klub je u 2020. nastupilo 90 registriranih igračica, a trenerski posao obavljalo je 10 trenera 
- tri profesionalca i sedam volontera.  
 
 
ATLETSKI KLUB SLAVONIJA - ŽITO                                                                      459.173,00  kn 

 
Unatoč odgodama natjecanjima zbog epidemije, do kraja 2020.g. održana su gotovo sva 

predviđena državna natjecanja prema kalendaru Hrvatskog atletskog saveza.  
Na Ekipnom seniorskom prvenstvu Hrvatske (Zagreb, 11. - 12. 7.) muška i ženska ekipa 

zauzeli su 5. mjesta, na juniorskom PH (Zagreb, 19. - 20. 9.) ženska i muška ekipa 3. i 5. mjesto, a 
kadetska muška i ženska ekipa (Varaždin, 12. 9.) 6. mjesta. Na istovremenim ekipnim  natjecanjima 
Kupa Hrvatske seniorke su zauzele 4., a seniori 5. mjesto za ukupno 5. mjesto u poretku, juniori/ke tri 
4. mjesta (m, ž, ukupno), a kadeti/kinje dva 2. (m, ukupno) i 4. mjesto (ž). 

Članovi Kluba su sudjelovali na 14 državnih pojedinačnih prvenstava za seniore/ke, starije i 
mlađe juniore/ke te starije i mlađe kadete/kinje, u Zagrebu (10 puta), Čakovcu (dva puta), Varaždinu i 
Splitu, na kojima je za Klub nastupilo ukupno 59 atletičara (32) i atletičarki (27). Na tim prvenstvima 
ukupno su osvojili 100 medalja (po 50 u muškoj i ženskoj konkurenciji) - 20 zlatnih, 36 srebrnih i 44 
brončane. Seniorski prvaci Hrvatske su: Ivan Horvat (skok s motkom, u dvorani i na otvorenom), 
Benjamin Lovrić (bacanje kladiva) i Sara Aščić (skok u vis, na otvorenom). Slavonija - Žito je 5. klub 
u Hrvatskoj prema broju osvojenih medalja, a 8. u poretku prema vrijednosti medalja među 53 kluba. 
          Za reprezentaciju Hrvatske tijekom 2020. g. nastupilo je sedam članova Kluba. Na Prvenstavu 
Balkana u Cluj Napoci (Rumunjska, 19. - 20. 9.) članovi su postigli sljedeće plasmane: 2. mjesto - 
Ivan Horvat (skok s motkom), 5. mjesto - Lovro Nedeljković (3000 m sa zaprekama), 5. mjesto - Sara 
Aščić (skok u vis) i 6. mjesto - Lovro Nedeljković (5000 m). Na istovrsnom natjecanju u dvorani 
(Istanbul/Turska, 15. 2) Ivan Horvat je u skoku s motkom zauzeo 7. mjesto.   

Na Prvenstvima Balkana za juniore (oba u Istanbulu/Turska) nastupio je skakač s motkom 
Ivan Paravac koji je na otvorenom (12. - 13. 9.) osvojio naslov prvaka,  a u dvorani (9. 2.) naziv 
viceprvaka. Na tromeču seniorskih reprezentacija Slovenija-Hrvatska-Srbija (Novo Mesto/Slovenija, 
22. 1.) nastupili su skakači s motkom Dario Prekl (1. mjesto), Borna Cik (4. mjesto) i Nikolina Užnik 
(4. mjesto). Ekipno je ostvareno 2. (ž) i dva 3. mjesta (m i ukupno). 
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 Klub je bio (su)organizator 14 natjecanja, među kojima se izdvajaju Međunarodni dvoranski 
miting „Memorijal Josip Gašparac“ (29. 2.), Erste Plava liga za učenike (kvalifikacije, 18. 6.) i 
„Baranjski Ferivi polumaraton“ (Tikveš, 12. 9.). 

U 2020. Klub je ukupno imao 160 registriranih atletičara/ki i 179 članova sportske škole,  s 
kojima je radilo 11 licenciranih trenera (jedan profesionalac, dva honorarca i osam volontera) te 
sportski direktor i još pet članova stručnog stožera kao volonteri.  
 
 
GRAĐANSKO STRELJAČKO DRUŠTVO OSIJEK 1784                                          430.366,00 kn 
 
 U sustavu natjecanja u okviru Hrvatskog streljačkog saveza, Društvo je u 2020. realiziralo 
svoje planirane programe.  
 U 1. A ligi u sezoni 2019./2020. (disciplina 10 m zračni pištolj) seniorska momčad obranila je 
naslov državnog prvaka (osam sastava), dok je ženska ekipa također osvojila naslov, ali u konkurenciji 
tri sastava.  
 Na šest državnih pojedinačnih prvenstava za seniore i seniorke tijekom, održanima u Čakovcu 
te po tri puta u Zagrebu i Osijeku nastupilo je 25 članova Društva u 16 disciplina i osvojili 14 medalja 
(sedam zlatnih, pet srebrnih i dvije brončane). Na dva natjecanja u konkurenciji novouvedene 
kategorije mlađih seniora/ki članovi Društva su osvojili 12 medalja (sedam zlatnih, tri srebrne, dvije 
brončane). U ekipnoj konkurenciji (zbroj pojedinačnih nastupa), Društvo je osvojilo 10 medalja (po 
četiri zlatne i srebrne, dvije brončane). 

Na tri juniorska i mlađejuniorska pojedinačna prvenstva (Osijek dva puta, Vinkovci) nastupilo 
je 12 članova i članica u sedam disciplina i osvojili su sedam pojedinačnih medalja (jedna zlatna, po tri 
srebrne i brončane) i tri ekipne (po jedna zlatna, srebrna i brončana). Na Prvenstvu Hrvatske za 
kadete/kinje i mlađe kadete/kinje u zračnom oružju (Solin) nastupilo je šest natjecatelja koji su osvojili 
četiri medalje (jedna srebrna, tri brončane), a ekipno zlato pripalo je kadetkinjama u zračnom pištolju. 
 U završnici Kupa Hrvatske u seniorskoj konkurenciji u zračnom oružju (Vinkovci, 3. 10.) 
osvojena je jedna srebrna pojedinačna (Uroš Kačavenda - 10m pištolj) te po jedna srebrna (žene) i 
brončana medalja (muški) ekipno (10m pištolj). U završnici istog natjecanja u disciplini trap 
(Lukavec, 29. - 30. 8.) 1. i 3. mjesto zauzeli su Ana Baban i Lorna Budai. 

Na Europskom prvenstvu u zračnom oružju (Wroclav/Poljska, 24. 2. - 1. 3.) za hrvatsku 
reprezentaciju u zračnom pištolju nastupili su senior Uroš Kačavenda (31. mjesto – pojedinačno, 13. 
mjesto - momčadski, 26. mjesto -  mješoviti tim) i juniorka Marijana Matea Štrbac (18. mjesto - 
pojedinačno). Ovi strijelci, kao i Ana Baban (seniorke, trap), Leo Tumbas (juniori, 10m zračni pištolj) 
i Toni Gudelj (juniori, trap) nastupili su na još četiri reprezentativna natjecanja (H&N Cup, 
Muenchen/Njemačka, 22. - 26. 1., Cyprus Grand Prix Nicosia/Cipar, 10. - 16. 2., i dva susreta 
Slovenija - Hrvatska, Ljubljana, 8. 2. i Lukavec, 11. 10.). Članovi kluba su nastupili na još dva 
međunarodna turnira (Grand Prix Ruše/Slovenija, 11. - 12. 1. i Vojvodina kup, Novi Sad/Srbija, 1. - 2. 
2.).    
 Tijekom 2020. Društvo je organiziralo sljedeća državna natjecanja: Prvenstvo Hrvatske i V. 
kolo 1. A i B lige 2019./2020. u zračnom oružju, 15. - 16. 2., Prvenstvo Hrvatske u MK oružju 
(25/50m ISSF program) za senior(k)e, 11. - 12. 7., Prvenstvo Hrvatske u MK oružju (25/50m ISSF 
program) za junior(k)e, 25. - 26. 7., Grand Prix Osijeka i 4. kolo Kupa Hrvatske u letećim metama, 7. - 
9. 8., Prvenstvo Hrvatske u letećim metama trap, 5. - 6. 9., Polufinale Kupa Hrvatske u zračnom 
oružju, 19. 9., 2. turnir olimpijskih nada u zračnom oružju (juniori/ke i mlađi juniori/ke), 7.11., II. kolo 
1. i 2. HL 2020./2021. u zračnom oružju, 14. - 15. 11. Također, Osijek 1784 bio je organizator svih  
županija po disciplinama. 

Planirana natjecanja u organizaciji Društva - Europsko prvenstvo za juniore, Kvalifikacijski 
turnir Europske lige mladih i Grand Prix Osijek - zbog epidemioloških razloga morala su biti 
otkazana.  
          U 2020. na svim službenim natjecanjima za Društvo su nastupila 42 člana (26 u muškoj i 16 u 
ženskoj konkurenciji), s kojima je radilo devet trenera - jedan profesionalac i osam volontera. 
 
 
RUKOMETNI KLUB OSIJEK                                                                                      146.027,00  kn 
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 Zbog epidemije COVID-19 sezona 2019./2020. je odlukom Hrvatskog rukometnog saveza 
poništena u svim ligama i kup natjecanjima, a svi su klubovi u sljedećoj 2020./2021. zadržali status 
kao i u prethodnoj sezoni. U trenutku prekida (početkom ožujka), prva momčad Kluba u okviru 1. 
hrvatske lige Sjever (drugi stupanj natjecanja) nalazila se na 7. mjestu, druga momčad u 2. hrvatskoj 
ligi Istok na 4. mjestu, kadetska momčad u 1. jedinstvenoj hrvatskoj ligi na (posljednjem) 24. mjestu, 
mlađekadetska momčad u 1. hrvatskoj ligi Istok na 7. mjestu, a momčadi dječaka A i B u okviru 1. 
hrvatske lige Istok na 5. i 2. mjestu. 

U susretu osmine finala Kupa Hrvatske seniori su izgubili od momčadi Umaga (Osijek, 11. 3.) 
29:28.   

U sezoni 2020./2021. na isteku godine seniorska momčad Kluba je zauzimala 9. mjesto, a 
momčad U17 (novi naziv za kadetsku kategoriju) u 1. hrvatskoj ligi Regije 4 (Slavonija) 2. mjesto. 
Zbog epidemioloških mjera prekinuta su natjecanja u 2. hrvatskoj ligi Istok (nakon nepunih šest kola), 
1. hrvatske lige U15 Regije 4 (novi naziv za mlađekadetsku kategoriju, nakon nepuna tri kola), 1. 
hrvatske lige U13 Regije 4 (nakon dva kola) i istog ranga za kategoriju U11 (nakon nepuna dva kola). 
 U  2020.  nastupila su 103 registrirana igrača, a u Klubu je radilo pet trenera - jedan 
profesionalac i četiri volontera. 
 
 
ŽENSKI RUKOMETNI KLUB OSIJEK                                                                      477.680,00  kn 
 
            Zbog epidemije COVID-19 sezona 2019./2020. je odlukom Hrvatskog rukometnog saveza 
poništena u svim ligama i kup natjecanjima, a svi su klubovi u sljedećoj 2020./2021. zadržali status 
kao i u prethodnoj sezoni. U trenutku prekida (početkom ožujka), prva ekipa Kluba u okviru 1. 
hrvatske lige nalazila se na 7. mjestu, druga ekipa u 3. hrvatskoj ligi Istok na 2. mjestu, kadetska ekipa 
u 1. hrvatskoj ligi Sjever na 5. mjestu, mlađekadetska ekipa u 1. hrvatskoj ligi Istok na 3. mjestu, a 
ekipa djevojčica A u okviru 1. hrvatske lige Sjever na 13. mjestu. Djevojčice B su se natjecale na 
županijskoj razini. 

U susretu osmine finala Kupa Hrvatske seniorke su svladale ekipu Sesveta - Agroproteinke 
(Osijek, 18. 1.) 28:25.   

U sezoni 2020./2021. na isteku godine seniorska ekipa Kluba (uz različiti broj odigranih 
utakmica) je zauzimala 2. mjesto, druga ekipa Kluba u 2. hrvatskoj ligi Sjever 7. mjesto, ekipa U16 
(dosadašnje kadetkinje) u 1. hrvatskoj ligi Regije 2 2. mjesto. Zbog epidemioloških mjera prekinuto je 
natjecanje u 3. hrvatskoj ligi Istok nakon pet odigranih kola (treća ekipa Kluba), kao i natjecanja 1. 
hrvatske lige U14 i U12 Regije 2, nakon nepunog prvog kola.    
 Tijekom 2020. za sve selekcije Kluba nastupile su 103 registrirane igračice, a stručni kadar je 
sadržavao devet trenera - dva profesionalca i sedam volontera.  
 
 
KOŠARKAŠKI KLUB VRIJEDNOSNICE OSIJEK                                                    439.968,00 kn 
 
 Odlukom Hrvatskog košarkaškog saveza sva natjecanja u sezoni 2019./2020. su prekinuta te 
nisu proglašeni prvaci niti određivan poredak, a u sezoni 2020./2021. u svakoj pojedinoj ligi nastupaju 
isti klubovi koji su nastupali i u prethodnoj sezoni. Tako je u trenutku prekida seniorski sastav Kluba u 
Premijer ligi bio na 6. mjestu, a od mlađih dobnih kategorija na državnoj se razini natjecala 
pretkadetska momčad (U-15) koja je u Jedinstvenoj hrvatskoj ligi zauzimala 6. mjesto (od 12 sastava). 
U regionalnim ligama natjecali su se juniori (U-19) koji su se nalazili na 3. mjestu, kadeti i pretkadeti 
na 4. i 5. poziciji u Kupu regija, te dječaci U-13 i U-11 na 2. mjestu. 
  U Kupu Krešimira Ćosića (2019./2020.) u utakmici osmine finala odigranoj u Osijeku (15. 1.) 
zagrebačka Cibona je porazila domaćina sa 103:77.  
 U sezoni 2020./2021. na kraju kalendarske godine seniorski sastav je u Premijer ligi zauzimao 
10. mjesto, a juniori su bili na 3. mjestu u regionalnoj ligi. Prekinuta su natjecanja u kvalifikacijama za 
Jedinstvenu kadetsku i pretkadetsku ligu i Kup regija Istok za iste kategorije nakon nepunih četiri, 
odnosno sedam (pet) kola. Liga za dječake U-13 također je prekinuta nakon nepuna tri kola. 
              Trener seniorske momčadi Domagoj Kujundžić bio je pomoćnik izbornika seniorske 
reprezentacije Hrvatske na kvalifikacijskim utakmicama za plasman na Europsko prvenstvo između 
Hrvatske i Švedske (72:56, Zagreb, 21. 2.) i Nizozemske i Hrvatske (59:69, Almere, 24. 2.). 
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  Za Klub je tijekom 2020. nastupalo 127 registriranih igrača, a s njima, kao i sa 150 članova 
sportske škole, radilo je 16 trenera - tri profesionalca i 13 volontera. 
 
 
KOŠARKAŠKI KLUB MURSA VRIJEDNOSNICE OSIJEK                                   223.864,00  kn 
 
 Iako su sva natjecanja u sezoni 2019./2020. prekinuta bez proglašavanja prvaka, posebnom 
odlukom Hrvatskog košarkaškog saveza omogućeno je seniorskoj ekipi Kluba koja se u trenutku 
prekida nalazila na vodećoj poziciji Lige za prvaka (šest sastava) da u sezoni 2020./2021. participira u 
Premijer ligi (najviši stupanj). Prethodno je Mursa VROS osvojila 1. mjesto u 2. hrvatskoj ligi Istok 
(pet sastava).  

U sustavu natjecanja još su nastupile kadetska i pretkadetska selekcija, a uoči prekida 
natjecanja u regionalnoj ligi kadetska selekcija je bila na 1. mjestu (od 4 sastava), a pretkadetska na 
(posljednjem) 7. mjestu.   

U Kupu Hrvatske „Ružica Meglaj Rimac“ za sezonu 2019./2020. seniorska ekipa u 
četvrtfinalu je poražena u Osijeku (15. 2.) od zagrebačkog Medveščaka 82:59, a u sezoni 2020./2021. 
pobjedom nad riječkim FSV-om (Rijeka, 28. 11.) od 72:67 Mursa VROS se ponovno plasirala u 
četvrtfinale ovog natjecanja. 

Nastupajući u Premijer ligi 2020./2021. seniorski sastav je u Skupini Sjever (šest ekipa) 
zauzeo 3. mjesto čime je ostvario plasman u Ligu za prvaka, odnosno među šest najboljih hrvatskih 
sastava. Klub se u 2020./2021. još natjecao s ekipom djevojčica U-13, ali je natjecanje prekinuto 
nakon nepunih pet kola. 

Trener seniorki Goran Gunjević participirao je u stručnom stožeru seniorske reprezentacije 
Hrvatske u funkciji pomoćnog trenera na kvalifikacijskom turniru za plasman na Europsko prvenstvo 
u Rigi (Latvija, 12. - 14. 11.), gdje je Hrvatska upisala pobjedu (Sjeverna Makedonija, 80:62) i poraz 
(Latvija, 69:83). 
 U 2020. za Klub je nastupila 51 registrirana igračica, a u stručnom kadru je bilo pet trenera - 
jedan profesionalac i četiri volontera. 
 
 
KUGLAČKI KLUB OSIJEK                                                                                           266.687,00 kn 
 

Nakon prekida natjecanja početkom proljeća, kuglačka sezona 2019./2020. je u prvoligaškom 
dijelu nastavljena i završena poboljšanjem epidemioloških uvjeta. Seniorska momčad Kluba je nastup 
završila na pretposljednjem 9. mjestu, što je ujedno značilo i napuštanje najvišeg stupnja natjecanja 
nakon 28 godina egzistiranja među najboljim hrvatskim momčadima. Do kraja sezone te u drugoj 
polovini godine održana su i ostala odgođena državna prvenstva po dobnim kategorijama i 
disciplinama, osim Kupa Hrvatske za seniore koji je u potpunosti otkazan. Na Ekipnom prvenstvu 
Hrvatske za juniore (do 23 g.) momčad Kluba je zauzela 4. mjesto (Zaprešić, 18. - 19. 1.).   

Od državnih prvenstava po disciplinama, par Mario Liović-Mario Mušanić osvojio je naslov 
prvaka na završnom turniru održanom u Zaprešiću (28. 6.), a od ostalih zapaženijih plasmana par 
Hrvoje Harkanovac-Matija Tutnjević zauzeo je 4. mjesto na Prvenstvu Hrvatske za juniore u 
Slavonskom Brodu (8.3.). Od pomlatka, medalju na državnom prvenstvu do 12 godina osvojio je član 
Kluba Patrik Kalinović koji je na turnirima u Novskoj i Otočcu (19. - 20. i 26. - 27. 9.) zauzeo 3. 
mjesto. Ukupno je 14 članova kluba tijekom 2020. nastupalo na državnim prvenstvima po 
disciplinama u raznim dobnim kategorijama (seniori, juniori, pomladak U12, U11 i U9).   

U sezoni 2020./2021. seniori su u natjecanju 1. B hrvatske lige Sjever nakon (nepotpunog)  
prvog dijela sezone zauzimali 2. mjesto.  

Sva međunarodna natjecanja u 2020. su otkazana te članovi Kluba nisu bili u mogućnosti 
participirati u reprezentativnim vrstama, a iz istih (epidemioloških) razloga Klub nije organizirao 
vlastiti međunarodni turnir.    
 Klub je u 2020. nastupao s 28 registriranih igrača, a imao je jednog trenera profesionalca i pet 
trenera volontera. 
  
 
ŽENSKI KUGLAČKI KLUB OSIJEK 97                                                                        42.556,00 kn 
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Kao i u muškoj konkurenciji, prvoligaška sezona 2019./2020. u konkurenciji kuglačica 

najprije je prekinuta, a potom završena u mjesecu lipnju, te su članice seniorske ekipe Kluba 8. 
mjestom zadržale status u 1. hrvatskoj ligi. Natjecanje u Kupu Hrvatske nije održano. Na Ekipnom 
prvenstvu Hrvatske za juniorke do 23 g. (Zagreb, 18. - 19. 1.) klupski sastav je zauzeo pretposljednje 
11. mjesto.  

Na državnom prvenstvu parova u Rijeci (27. - 28. 6.) klupske kombinacije Mirjana Gorup-
Margita Vuka te Štefica Pofuk-Zorica Todić zauzele su 10., odnosno 17. mjesto (od 20 parova). 
Prethodno su ovi parovi osvojili 1. i 2. mjesto na Prvenstvu regije Istok (Osijek, 23. 2.). 

Nakon prvog dijela sezone 2020./2021. seniorska ekipa u 1. hrvatskoj ligi zauzima 
pretposljednje 9. mjesto. 

Iz epidemioloških razloga nisu održavana natjecanja i turniri lokalnog i regionalnog karaktera 
na kojima članice Kluba tradicionalno sudjeluju.   
 Tijekom 2020. za Klub je nastupilo 13 kuglačica s kojima su radila tri trenera volontera. 
 
 
VESLAČKI KLUB IKTUS                                                                                              223.476,00 kn 
 
 Klub je na pojedinačnom i ekipnom državnom prvenstvu za seniore i mlađe dobne kategorije 
(Zagreb, 10. - 13. 9.) nastupio s 23 natjecatelja iz četiri dobne kategorije u 12 posada i osvojio osam 
odličja - tri zlatna, dva srebrna i tri brončana. Prvaci Hrvatske su Patrik i Anton Lončarić (dvojac bez 
kormilara, seniori), Dino Belić/Marin Kovač (laki seniori) i Frano Škojo (samac, juniori), viceprvaci 
su David Šain (samac, seniori) i Luna Keretić (samac, juniorke), koja je ujedno trećeplasirana kod 
juniorki, kao i osmerac mlađih juniora (Karlo Paunović, Matko Tomac, Ivor Janković, Luka Zgrebec, 
Luka Zadro, Lovro Božičević, Lovro Roguljić, Bruno Dent i kormilar Lovro Rudec) i dvojac na pariće 
kadetkinja Dunja Primožić/Meri Vidaković. 

U ukupnom klupskom poretku Iktus je zauzeo 8. mjesto (od 26 klubova), od čega 4. mjesto u 
konkurenciji seniora te 10. mjesto u konkurenciji svih ostalih mlađih dobnih kategorija. 

Za reprezentaciju Hrvatske u 2020. veslala su tri člana Iktusa, a najistaknutiji klupski veslači 
posljednjih godina Anton i Patrik Lončarić nastavili su nisku medalja 2. mjestom na Europskom 
prvenstvu za mlađe seniore (U-23) u Duisburgu (Njemačka, 5. - 6. 9.) u disciplini dvojac bez 
kormilara na kojem ih je pratila trenerica Jasminka Kraljević-Čolić. Ovi natjecatelji nastupili su i na 
Europskom seniorskom prvenstvu u Poznanu (Poljska, 9. - 11. 10.), gdje su u disciplini četverac bez 
kormilara zauzeli 9. mjesto. Junior Frano Škojo okušao se u reprezentativnom dvojcu na pariće na 
Europskom prvenstvu u Beogradu (Srbija, 26. - 27. 9.), odakle se vratio s 15. mjestom.  
 Uoči zabrane planiranih trenažno-natjecateljskih aktivnosti i odgode brojnih međunarodnih 
regata, u Rijeci je (6. 2.) održano Prvenstvo Hrvatske u ergometrima (simulatorima veslanja) na kojem 
su članovi Kluba osvojili četiri medalje - Patrik Lončarić (mlađi seniori) i Luna Keretić (juniorke) bili 
su srebrni, a Anton Lončarić (mlađi seniori) i David Šain (seniori) brončani.   
  Pored navedenih, Klub je nastupio na još dvije domaće regate, a iz epidemioloških razloga nije 
održana tradicionalna Miholjska regata u organizaciji Kluba. 
 U 2020. ukupno su nastupila 34 veslača i veslačice s kojima je radilo pet trenera - dva 
profesionalca, jedan honorarac i dva volontera. 
DIZAČKI KLUB SLAVONIJA                                                                                       119.594,00 kn 
 

Planirane klupske aktivnosti u 2020. znatno su bile onemogućene pojavom pandemije, te su 
domaća ekipna natjecanja (Prvenstvo Hrvatske u tri kola i Kup Hrvatske) bila otkazana, kao i brojna 
međunarodna (pojedinačna) natjecanja.   

Organizator Pojedinačnog prvenstva Hrvatske bio je upravo DK Slavonija (Osijek, 14. - 15. 
11.), a na natjecanju je nastupilo 15 članova Kluba (11 muških, 4 ženska) u 10 težinskih kategorija, 
koji su u olimpijskom biatlonu osvojili isto toliko medalja (pet zlatnih, tri srebrne, dvije brončane). 
Zbrajajući odličja po disciplinama (trzaj, izbačaj, biatlon), članovi Kluba su ukupno osvojili 31 
medalju (15 zlatnih, po osam srebrnih i brončanih). Prvaci Hrvatske u biatlonu postali su: Dora Majer 
(-45 kg), Tihana Majer (-49 kg), Georgije Bogojević (-61 kg), Antony Krišto (-73 kg) i Ante Vuković 
(+109 kg), viceprvaci su Nives Oštrović (-59 kg), Filip Petrik (-81 kg) i Marko Kutleša (-96 kg), dok 
su trećeplasirani bili Karla Zorko (-64 kg) i Borna Wertag (-81 kg).    
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 Na Prvenstvu Hrvatske za mlađe seniore i juniore (Vukovar, 20. 2.) nastupila su tri 
natjecatelja, a mlađi seniori Filip Petrik (-81 kg) i Luka Furlić (-96 kg) zauzeli su 1. (bez 
konkurencije) i 2. mjesto (posljednje).   
 Za Klub je u 2020. nastupilo 15 natjecatelja s kojima je radio jedan honorarni trener. 
 
 
II. r a z r e d (10 klubova iz 10 sportova)                                                                        855.000,00 kn 
             
 
JUDO KLUB MLADOST                                                                                                 133.279,00 kn 
 

Zbog otkaza brojnih domaćih i međunarodnih natjecanja, Klub je uspio realizirati manji dio 
planiranih aktivnosti u 2020. Na tri Prvenstva Hrvatske (Zagreb, 25. 1. i 27. 9., Split, 1. 2.) nastupilo je 
šestero natjecatelja Mladosti koji su osvojili tri odličja. U konkurenciji kadetkinja (U18) Tisa Česko je 
u kategoriji do 63 kg osvojila naslov prvakinje (12 borkinja), dok je među juniorima (U21) naslov 
prvaka osvojio Timon Perić (-73 kg, 26 boraca), a brončanu medalju Stella Lovaković (-78 kg, 7 
borkinja).  

Od reprezentativnih turnira, Timon Perić je zabilježio nastup i ostvario plasman na turniru 
Europskog kupa za seniore (Dubrovnik, 3. - 4. 10.), gdje je zauzeo 7. mjesto u kategoriji do 73 kg u 
konkurenciji 18 natjecatelja.  

Osam članova Kluba nastupilo je na „Kupu Maksimira“ (Zagreb, 26. 9.), gdje je četvero 
kadeta i kadetkinja osvojilo dvije zlatne i po jednu srebrnu i brončanu medalju, a dvoje mlađih kadeta 
dvije brončane medalje. Prije proglašenja pandemije, članovi su nastupili na tri međunarodna turnira u 
konkurenciji seniora, kadeta, mlađih kadeta i U12 (Zagreb Open, 18.1., „Profectus kup“, Samobor, 15. 
2. i Turnir grada Rume/Srbija, 16.2.).  

Zbog nemogućnosti organiziranja, nije održan tradicionalni međunarodni „Memorijal Josip 
Potnek“. 
 U 2020. za Klub je nastupilo 20 registriranih članova (11 muških i 9 ženskih), a standardni 
stručni kadar bio je sastavljen od sedam trenera, jednog profesionalca i šest volontera. 
 
 
KARATE KLUB ESSEKER                                                                                            103.941,00 kn 
 
 Klub je u 2020. nastupio na pojedinačnim prvenstvima Hrvatske u seniorskoj, 
mlađeseniorskoj, juniorskoj, kadetskoj, mlađekadetskoj, U12, U11 i U10 konkurenciji u disciplinama 
kate i(li) borbe održanima u Zagrebu (15. 2.) i Rijeci (17. - 18. 10, 24. - 25. 10. i 15. 11.). Članovi su 
osvojili devet medalja (jednu zlatnu, tri srebrne i pet brončanih), od čega četiri pojedinačne i pet u 
kata-timovima. Pojedinačno su osvojene jedna srebrna (Erik Šoper, kate, juniori, među 13 natjecatelja) 
i tri brončane (Borna Gudelj, borbe, ml. seniori, 11 natjecatelja; Patrik Kokić, kate, ml. seniori i 
juniori, 9 i 13 natjecatelja). Kata timovi su osvojili jednu zlatnu (seniorke, bez konkurencije), dvije 
srebrne (seniori/od 4 tima i juniori/od 3 tima) i dvije brončane (juniorke i ml. kadetkinje, od 4 i 3 
tima).  
 Za reprezentaciju Hrvatske nastupao je kata tim Essekera u sastavu Patrik Kokić - Ivor Premec 
- Ivan Draganić. Na Europskom prvenstvu za ml. seniore, juniore i kadete (Budimpešta/Mađarska, 7. - 
9. 2.) kata tim Essekera je u konkurenciji juniora/kadeta zauzeo 7. mjesto. Isti sastav nastupio je i na 
Balkanskom prvenstvu za seniore (Beograd/Srbija, 6. - 8. 3.), gdje su Osječani podijelili 3.-4. mjesto, 
među isto toliko timova. Članovi Kluba na ovom su se natjecanju okušali i u pojedinačnoj kata 
konkurenciji, a podijelili su 11. (Kokić), 21. (Premec) i 23./posljednje (Draganić i Dino Adamović) 
mjesto.  
            Trener kluba Joco Đukić bio je izbornik reprezentacije u katama za sve dobne kategorije na 
Europskom prvenstvu u Budimpešti, gdje je reprezentativni ženski kata tim juniorki/kadetkinja osvojio 
brončanu medalju. 
 U  2020.  Klub je imao 34 registrirana člana (14  m, 20 ž), s kojima je radio stručni stožer od 
pet trenera (dva profesionalca i tri volontera).  
 
 



IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA ZA 2020. 

 

 
 

18 

BOKSAČKI KLUB OSIJEK                                                                                           132.441,00 kn 
 

Zbog prekida, odgoda i otkaza brojnih domaćih i međunarodnih natjecanja, Klub nije u 2020. 
uspio realizirati sve planirane programe i aktivnosti. Hrvatska boksačka liga u sezoni 2019./2020. za 
seniore i mlađe seniore prekinuta je nakon šest održanih kola s priznatim poretkom kao konačnim, a 
momčad Osijeka završila je na 13. mjestu u konkurenciji 47 klubova.  
  Na pojedinačnom Prvenstvu Hrvatske za seniore (Zagreb, 23. - 26. 1.) boje Kluba branili su 
Luka Pratljačić (+91 kg), Zvonimir Rebolj (-91 kg) i Dominik Gubo (-63 kg) i svi su se vratili u Osijek 
s medaljom. Najuspješniji sportaš Osijeka za 2019. L. Pratljačić u konkurenciji četiri boksača plasirao 
se ponovno u finale, ali se zbog ozljede čeljusti zarađene u polufinalu nije mogao suprotstaviti 
Zagrepčaninu Marku Milunu u finalu. Drugo srebro za Klub osvojio je Z. Rebolj u konkurenciji pet 
boksača, a broncu D. Gubo između osam natjecatelja. Na Prvenstvu Hrvatske za kadete i mlađe kadete 
(Zagreb, 6. - 8. 11.) mlađi kadet Đovani Gartner (-41,5 kg) osvojio je zlatnu medalju u konkurenciji tri 
boksača.  

Za državnu reprezentaciju u tri je akcije nastupio Zvonimir Rebolj (-91 kg): na prijateljskom 
susretu Poljska - Hrvatska (8:1, Lublin, 24. 10.) u svom je meču ubilježio poraz, a na jakom 
međunarodnom turniru “Grand Prix Zagreb 2020.” (8. - 11. 10.) poražen je u četvrtfinalu. 

Zbog epidemioloških razloga, Klub nije bio u mogućnosti organizirati svoju tradicionalnu 
međunarodnu reviju „Osijek Boxing Open“.  
 U 2020. uz navedena četiri natjecatelja Klub je imao još sedam registriranih sportaša koja su 
trenirala dva trenera volontera. 
 
 
STOLNOTENISKI KLUB VODOVOD - OSIJEK                                                       155.074,00 kn 
 
 Prekidom ligaškog dijela natjecanja u sezoni 2019./2020. Hrvatski stolnoteniski savez 
proglasio je zatečeno stanje konačnim te proglasio prvake. Tako je momčad Vodovod - Osijeka nakon 
13 odigranih kola u Superligi (najviši stupanj) zauzela 4. mjesto, dok su u 1. hrvatskoj ligi Istok (drugi 
stupanj) ženska ekipa i druga muška momčad Kluba zauzeli 6. mjesta.  U 2. Županijskoj ligi Istok 
natjecala se treća momčad Kluba.   

Na isteku kalendarske 2020. prva momčad se nalazila na 5. mjestu Superlige, dok su 
natjecanja u 1. HL Istok za sezonu 2020./2021. prekinuta nakon pet kola, a oba sastava Kluba (m, ž) u 
tim ligama su se nalazila na 5. mjestu.       

Na Prvenstvu Hrvatske za kadete/kinje (Varaždin, 18. - 20. 9.) momčad kadeta je zauzela 6. 
mjesto (od 8 sastava). Na Prvenstvu Hrvatske za mlađe kadete/kinje (Pula/Medulin, 29. - 31. 10.) u 
parovima s članovima drugih klubova, Gabrijel Marjanović i Elena Vukovac osvojili su srebrnu, 
odnosno brončanu medalju u konkurenciji po 32 para. Na državnom prvenstvu za najmlađe kadete 
(U11, Opatija, 15. - 17. 10.) E. Vukovac je osvojila još dvije srebrne medalje u pojedinačnoj 
konkurenciji (64 igračice) te parovima (32), a Sven Perak je pridodao brončanu medalju u muškim 
parovima (32). 
 Obje selekcije Kluba izborile su nastupe u završnicama Kupa Hrvatske za 2019./2020. Muška 
je svoju završnicu odigrala 11. 7. u Samoboru, a nakon poraza u polufinalu od kasnijeg pobjednika 
Libertasa Marinkolora (Dubrovnik) osvojila je 3. mjesto. Ženska je ekipa finalni turnir igrala u 
Zagrebu (11. 7.), a porazima od Malinske Dubašnice i Varaždina zauzela je 4. mjesto. 
 Umjesto tradicionalnog međunarodnog turnira „Memorijal Matije Gregića“, Klub je 
organizirao seriju od pet turnira (20. 9. - 15. 11.) za mlađe dobne kategorije (kadeti/kinje, mlađi i 
najmlađi kadeti/kinje) koji su kulminirali proglašenjem osvajača „Pokala Matije Gregića“. Uz ove, 
članovi Kluba svih mlađih dobnih kategorija sudjelovali su na još sedam domaćih turnira. 
 U 2020. za Klub je nastupalo 23 igrač(ic)a, uz 26 članova i članica sportske škole, s kojima je 
radio stručni kadar os šest trenera (jedan profesionalac i pet volontera). 
 
 
PLIVAČKI KLUB OSIJEK                                                                                               70.412,00 kn 
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 Epidemija COVID-19 umnogome je utjecala na plivačke aktivnosti u Hrvatskoj i Europi, pa su 
nemale poteškoće u provođenju trenažnog procesa, kao i brojna otkazana natjecanja, negativno utjecali 
na daljnji plivački razvoj poslovično mladih plivača i plivačica PK Osijek.   

Na kadetskom Prvenstvu Hrvatske (Korčula, 8. - 9. 2.) nastupila su dva natjecatelja. Na 
Ekipnom prvenstvu Hrvatske A i B skupine (Split, 7. - 8. 3.) plivačice su u A skupini zauzele 
posljednje 8. mjesto čime su izgubile status člana najvišeg ekipnog razreda, dok su plivači zauzeli 6. 
mjesto u B skupini.   

U Zagrebu (7. - 9. 8.) je održano prvenstvo za dobne kategorije kadeta, mlađih juniora, 
juniora, mlađih seniora i seniora (50 m bazen) na kojem je u konkurenciji 450 natjecatelja iz 44 kluba 
PK Osijek predstavljalo sedmero natjecatelja: mlađi seniori Antonio Antunović, Marko Filipović, i 
Klara Božičević, juniorka Marija Knežević, mlađi junior Lucas Peterko te kadeti Bono Iličić i Ivor 
Gaće. Najuspješnija među njima i jedino odličje osvojila je Klara Božičević koja je u disciplini 50 
leđno osvojila 3. mjesto u dobnoj kategoriji mlađih seniorki, dok je među seniorkama bila četvrta. 
 Klub  je nastupio na regionalnim prvenstvima u 25 m bazenu koja su održana u Sisku (25. - 
26. 1. i 25. - 26. 7). Na prvom su se članovi natjecali u konkurenciji kadeta, mlađih kadeta i početnika, 
a 35 natjecatelja osvojilo je 31 medalju. Na ljetnom prvenstvu 19 članova nastupilo je u svim dobnim 
kategorijama te su osvojili 27 medalja.     

Tradicionalni „Lima kup” planiran za proljeće 2020. iz epidemioloških razloga nije mogao biti 
održan.  

U 2020. Klub je imao 103 registrirana plivača i plivačice (53 m, 50 ž), a kroz stručni stožer 
prošlo je 10 trenera (jedan profesionalac i devet volontera). 
       
 
TENISKI KLUB OSIJEK                                                                                                  55.324,00 kn 
 
 Osim prekida svih aktivnosti tijekom proljeća 2020., teniska su natjecanja u okviru Hrvatskog 
teniskog saveza u ostatku godine održavana sukladno (izmijenjenom i prilagođenom) kalendaru 
aktivnosti. Članovi TK Osijek tako su u 2020. g. nastupili na turniru 1. hrvatske lige za seniore, 
pojedinačnim prvenstvima Hrvatske za seniore i mlađe juniore (U16) te na još 19 turnira državnog ili 
regionalnog karaktera.  
 Seniorski sastav je na turniru u Zagrebu (28. - 30. 8.) odradio prvi dio natjecanja 1. HL za 
2020., a između devet momčadi zauzeo je 2. mjesto u svojoj skupini, što je bilo dostatno za 
razigravanje za 5. mjesto. Susret je odigran u Osijeku (5. 9.), a pobjedom nad zagrebačkim 
Medveščakom (4:3) Osječani su zaključili sezonu. 
 Na pojedinačnom državnom prvenstvu za seniore (Zadar, 8. - 13. 9.) član Kluba Frane 
Ninčević u paru s Lukom Ninčevićem iz Mladosti plasirao se u polufinale te osvojio brončanu medalju 
među 13 parova. Član Kluba Sandro Guščić nastupao je na dvoranskom Prvenstvu Hrvatske za seniore 
(Zadar, 18. - 22. 1.), kao i na otvorenom, ali bez zapaženijeg plasmana.  

Kod mlađih dobnih kategorija, jedinu državnu medalju priskrbila je Korina Roso u parovnoj 
konkurenciji na Prvenstvu Hrvatske u dvorani (Virovitica, 25. - 29. 1.). Na pojedinačnim državnim 
prvenstvima za igrače do 16 godina (Ogulin, 25.-29.1. - dvorana, Čakovec, 25. - 30. 8.), te do 14 
godina na otvorenom (Vinkovci, 5. - 10. 9.), nastupilo je još petero natjecatelja, ali bez uspjeha.  

Klub je bio organizator Otvorenog prvenstva Osijeka za igrači(ic)e do 10 i 8 godina starosti (5. 
- 6. 9.).  
 U 2020. za Klub je nastupilo 14 registriranih tenisač(ic)a (od ukupno 38), s kojima su radili 
jedan profesionalni trener, tri trenera volontera i voditelj stručno-tehničke komisije. 
 
 
BOĆARSKI KLUB SVETI LUKA                                                                                    16.765,00 kn 
 
 Ligaški dio sezone 2019./2020. je odlukom Hrvatskog boćarskog saveza skraćen uz igranje 
završnih turnira za plasman u viši rang te je seniorski sastav Kluba u natjecanju 2. hrvatske lige Sjever 
(nakon devet kola) zauzeo 7. mjesto (od 10 sastava).   
            Na pojedinačnom juniorskom državnom prvenstvu (Jadranovo, 23. - 26. 7.) član Kluba Josip 
Jelenić nastupio je u četiri discipline - klasično (5. mjesto), bliženje i izbijanje u krug (5. mjesto), 
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brzinsko izbijanje (5. mjesto) i precizno izbijanje (10. mjesto) u konkurenciji od 18 do 30. natjecatelja 
po disciplini. 

Nakon odigranih sedam kola u sezoni 2020./2021. ligaško natjecanje u 2. HBL Sjever je 
prekinuto, a momčad Sv. Luke je zauzimala posljednje 10. mjesto. 

Klub je u sezoni 2019./2020. po deveti put suorganizirao (s Boćarskim savezom Osijek) 
Zimsku ligu. Liga je igrana od studenog 2019. do 16. 2. 2020., a nastupalo je ukupno 20 momčadi 
raznih stupnjeva natjecanja s područja Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Virovitičko-
podravske županije. Naslov prvaka pripao je BK-u Belišće, drugi je bio domaćin Sveti Luka, treći BK 
Veteran Vuka, a četvrti BK Mitnica Vukovar. 
 Za Klub je nastupalo 14 registriranih igrača koje je pratio jedan trener volonter.  
 
 
KONJIČKI KLUB OSIJEK                                                                                               36.882,00 kn 
 

Na prvenstvima Hrvatske u preponskom (Zagreb, 17. - 20. 9.) i dresurnom jahanju (Zagreb, 
24. - 26. 7.) nastupilo je šest natjecateljica Kluba. Od tri članice na državnom prvenstvu u preponskom 
jahanju najviši plasman ostvarila je Martina Ivković koja je zauzela 4. mjesto u disciplini amazonke. U 
istoj disciplini ekipa u sastavu M. Ivković - Mia Krajina – Tijana Špoljarić zauzela je 5. mjesto u 
ekipnom dijelu (od šest ekipa). Na Prvenstvu Hrvatske u dresurnom jahanju članica Kluba Tijana 
Špoljarić zauzela je 3. mjesto, doku su se ostale članice (Laura Magdić, Nives Sić i Nikolina Kurtović) 
plasirale od 4.-7. mjesta (od osam jahačica). 

Iako je Klub planirao organizirati veliku međunarodnu priredbu u preponskom jahanju 
“Adriatc Challenge”, to je bilo onemogućeno pojavom epidemije COVID-19, no tijekom ljeta Klub je 
uspio organizirati dvije priredbe s najkvalitetnijim domaćim natjecateljima. Najprije je organizirano 5. 
kolo Croatia Cupa u dresurnom jahanju (29. - 30. 8.), a potom i Finale Croatia Cupa u preponskom 
jahanju (4. - 6. 9.) u okviru kojeg je održana i utakmica za tradicionalni “Pokal Grada Osijeka”.   
         Klub je u 2020. imao 22 registrirane članice Kluba, a u Klubu su tijekom godine radila  tri 
trenera (jedna trenerica profesionalnog statusa i dva honorarca). 
 
 
KICKBOXING KLUB SVETI DUH                                                                                 99.750,00 kn  
 

Od planirana četiri državna prvenstva u 2020. održana su dva (Đakovo, 7. 3. i Omiš, 17. 10.) 
na kojima je nastupilo osam natjecatelja koji su osvojili 10 medalja. Prvaci Hrvatske su seniori 
Antonio Krajinović (K-1, -75 kg, u konkurenciji 9 boraca), Ivan Zidar (K-1, -63,5 kg, 4 borca) i 
juniorka Mikaela Golubović (K-1, +91 kg, 3 borkinje), drugoplasirani su seniori Mihael Haller (K-1, -
67 kg, 2 borca) i A. Krajinović (low kick, -75 kg, 6 boraca) te juniorka Ana Vuković (kick light, -55 
kg, 2 borkinje), dok su trećeplasirani Leo Perković (K-1, -81 kg, 11 boraca), Filip Matić (low kick, -75 
kg, 6 boraca) te junior Niko Bilandžić (K-1, -67 kg, 8 boraca i kick light, -69 kg, 9 boraca).   
 Brojna međunarodna natjecanja su otkazana, a prije izbijanja epidemije članovi Kluba su 
nastupili na Europskom kupu u Karlovcu (8. - 9. 2.), gdje su u disciplini low kick osvojili tri seniorska 
prva (A. Krajinović, L. Perković i Borna Bilandžić) te jedno 2. seniorsko (Ivona Lučić) i 3. juniorsko 
mjesto (N. Bilandžić). 
 Ukupno je za Klub nastupilo 10 natjecatelja (8 m, 2 ž) s kojima je radilo pet trenera volontera. 
 
 
ŠAHOVSKI KLUB FERIT - OSIJEK                                                                              51.132,00 kn 
 
 Seniorski sastavi Kluba nisu se natjecali u 2020. godini. Redovita središnja sportska aktivnost 
Kluba u sezoni, turnir 1. A hrvatske šahovske lige, planiran od 26. 9. - 5. 10. u Malom Lošinju, 
otkazan je odlukom Hrvatskog šahovskog saveza. Finale Kupa Hrvatske za 2020. također nije 
održano. 

Juniorska momčad je u 1. hrvatskoj ligi (Čakovec, 14. - 19. 7.) zauzela 9. mjesto (u 
konkurenciji 11 sastava), kadetska ekipa u mješovitoj 1. kadetskoj ligi Istok 1. mjesto (8 sastava), kao 
i u ženskoj konkurenciji (3 sastava), a druga kadetska ekipa u 2. ligi Istok 4. mjesto (od 10 sastava).             
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 Na pojedinačnim prvenstvima Hrvatske za juniore i kadete, održanima u Vinkovcima (28. 7. - 
3. 8.) i Trogiru (24. - 29. 8.) nastupilo je pet (U-17), odnosno dvoje (U-13) natjecatelja. Najviši 
plasman među juniorima do 17 godina ostvario je Dominik Matota 8. mjestom u konkurenciji 43 
šahista, dok je kod kadet(kinj)a do 13 godina Svea Buchwald bila 7. od 10 natjecateljica, a Matej 
Borzan 15. od 43 šahista.  
 U 2020. u Klubu je natjecateljski aktivno bilo 11 šahist(ic)a (7 m, 4 ž), a stručni kadar sastojao 
se od jednog trenera profesionalca i četiri volontera.  
 
 
III. r a z r e d (10 klubova iz 10 sportova)                                                                       114.000,00 kn 
 
 
TRIATLON KLUB TRI-TIM                                                                                            28.500,00 kn 
 
 Iako je riječ o sportu s natjecanjima na otvorenim prostorima, kalendar natjecanja Hrvatskog 
triatlon saveza također je pretrpio znatno reduciranje aktivnosti izazvanih epidemijom koronavirusa. 
No članovi Kluba maksimalno su iskoristili raspoložive mogućnosti nastupa na državnim prvenstvima 
na kojima su osvojili 10 (ženskih) medalja u pojedinačnoj (šest) i ekipnoj (četiri) konkurenciji.  

Prednjačila je 20-godišnja Ivana Granoša koja je sama osvojila pet pojedinačnih medalja, uz 
participiranje u sve četiri ekipne. Osvojila je tri naslova državne prvakinje, u standardnom (seniorke i 
U23) i sprint akvatlonu (Bilje, 18. - 19. 7.), u konkurenciji 14 i 16 natjecateljica, te seniorske brončane 
medalje u sprint triatlonu (Zagreb, 12. 9., 32 sudionice) i sprint duatlonu (Zagreb, 26. 9., 21 
sudionica). Još jedna seniorka Maja Urban pridružila joj se naslovom prvakinje Hrvatske u srednje 
dugom triatlonu (Korčula, 20. 9., 13 sudionica). 
 U okviru ekipnih prvenstava Hrvatske na navedenim natjecanjima, ženski tim, u kojem je uz 
spomenute I. Granošu i M. Urban bila još i Katarina Šuvak, osvojio je jednu zlatnu (sprint duatlon, 
među četiri ekipe) i srebrnu (sprint triatlon, među šest ekipa) medalju, dok je dvije brončane medalje 
(sprint i standardni akvatlon, među tri ekipe) uz I. Granošu i K. Šuvak osvojila i Iva Matačić.                  
            I. Granoša nastupila je na utrci Europskog kupa u Olsztynu (Poljska, 21. 8.), gdje je u 
konkurenciji 26 natjecateljica zauzela 23. mjesto. 

Klub je bio organizator Prvenstva Hrvatske u akvatlonu za sve dobne kategorije  (Bilje, 18. - 
19. 7.) i suorganizator „RISS triatlona 2020.“ (supersprint, Nijemci, 30. 8.).  

Za Klub je u 2020. nastupalo 12 sportaša i 8 sportašica s kojima je radio jedan trener 
profesionalac, uz pomoć klupskog fizioterapeuta. 
  
 
 
 
 
VATERPOLO KLUB OSIJEK                                                                                            5.139,00 kn 
 

Seniorski sastav u sezoni 2019./2020. odigrao je tijekom veljače i početkom ožujka pet kola u  
okviru 1. B hrvatske lige kada je nastupila odluka o prekidu natjecanja koje nije niti 

nastavljeno, a plasmani u trenutku prekida nisu priznati. U konkurenciji se nadmetalo sedam klubova, 
a VK Osijek je zauzimao 4. poziciju. 
 Mlađe dobne kategorije u 2020. nisu sudjelovale na natjecanjima državnih prvenstava i 
kupova, a odigravanje regionalnih kvalifikacijskih turnira i utakmica je obustavljeno.                   

Uz 14 seniora, za klub je treniralo još 56 registriranih igrača s kojima je radilo sedam trenera 
volontera.                
 
 
AEROKLUB OSIJEK                                                                                                        31.303,00 kn 
 
             Klub je u 2020. sudjelovao na pojedinačnom državnom prvenstvu u padobranstvu i 
zrakoplovnom modelarstvu za seniore i mlađe dobne kategorije u disciplinama F1N-150 i F1N te 
F1ABCHQ. 
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             Na pojedinačnom državnom prvenstvu u padobranstvu (Rijeka, 24. - 25. 10.) u disciplini 
skokovi na cilj za Klub je nastupilo pet članova koji su u mješovitoj ekipnoj konkurenciji (tri ekipe) 
osvojili naslov prvaka. U pojedinačnoj konkurenciji, kod žena su nastupile samo članice Osijeka 
Helena Janson (1. mjesto) i Jadranka Zaradić (2. mjesto), dok su kod muškaraca među 18 natjecatelja 
članovi Kluba Marko Žuljević, Siniša Živko i Zvonimir Hromatko zauzeli 5., 8. i 15. mjesto. 
              Na Prvenstvu Hrvatske u zrakoplovnom modelarstvu za seniore (Krbavsko Polje, 8. 8.) u 
disciplini F1B Igor Nišević je osvojio 2. a Vinko Tomljanović 3. mjesto u konkurenciji pet modelara.  
 Prvenstvo Hrvatske u zrakoplovnom modelarstvu za mlađe dobne kategorije u disciplinama 
F1N-150 i F1N organizirao je Aeroklub Osijek u Osnovnoj školi Tenja (7. 3.), a sudjelovalo je 27 
natjecatelja i devet ekipa. Od članova Kluba najviše su se istaknuli Mariano Tadić koji je među 
juniorima (svih 27 natjecatelja) i mlađim juniorima osvojio dvije brončane medalje (F1N) te kadeti 
Mak Balaš (1. mjesto u obje discipline među devet natjecatelja), Fran Tvrtko Hržica (2. mjesto F1N-
150 i 3. mjesto F1N) i Nera Lač (3. mjesto F1N-150).  U ekipnom dijelu juniori, mlađi juniori i kadeti 
su osvojili naslove prvaka u F1N, dok su isti sastavi u F1N-150 bili dva puta 3. (juniori i ml. juniori) te 
1. (kadeti). 
             U 2020. članovi Kluba još su nastupili na „Alkarskom padobranskom kupu“ (Sinj, 1. - 2. 8.) 
na kojem je, u konkurenciji pet ekipa, AK Osijek osvojio 2. mjesto, kao i pojedinačno H. Janson 
(među 20 natjecatelja/ica). Klub je bio organizator Otvorenog padobranskog prvenstva grada Osijeka u 
skoku na cilj (5. 9.), na kojem je domaća ekipa osvojila 1. mjesto (od četiri), a pojedinačno J. Zaradić i 
S. Živko su bili 2. i 3. među 12 padobranaca/ki.  
            Tijekom 2020. za Klub je nastupilo 14 natjecatelja (10 m, 4 ž), s kojima je radilo šest trenera 
(jedan profesionalac i pet volontera).  
 
 
TAEKWONDO KLUB OSIJEK                                                                                        12.148,00 kn 
 
 Jedan od najpogođenijih sportova nakon proglašenja epidemije/pandemije svakako je 
taekwondo budući da su pojavom koronavirusa sva natjecanja u Hrvatskoj i Europi tijekom 2020. 
otkazivana, uključujući sva prvenstva Hrvatske po dobnim kategorijama. Članovi Kluba stoga su 
nastupili samo na jednom natjecanju, „Knin Openu 2020.“ (7. 3.), gdje su nastupila tri juniora, a 
najuspješniji među njima bio Marko Šimon (5. - 8. mjesto među 13 natjecatelja).      
 U epidemiološki ograničenim uvjetima za rad četiri trenera volontera treniralo je 11 
registriranih sportaš(ic)a i 55 članova sportske škole.   
 
 
BADMINTONSKI KLUB OSIJEK                                                                                     9.811,00 kn 
 
 Članovi  Kluba nisu sudjelovali na Prvenstvu Hrvatske za seniore te turnirima Hrvatskog kupa  
za seniore i mlađe dobne kategorije.  
 Klub je bio organizator Veteranskog prvenstva Hrvatske (9. 2.) i tradicionalnog turnira  
Prvenstva grada Osijeka (30. 10. - 2. 11.). 
 Tijekom 2020. Klub je imao šest registriranih sportaša (4 m, 2 ž), uz još 50 članova sportske 
škole s kojima su radila četiri trenera volontera. 
 
 
BICIKLISTIČKI KLUB OSIJEK 2010                                                                                 934,00 kn 
 
 Junior Luka Kovač, kao jedini registrirani natjecatelj Kluba (osim rekreativne sekcije), 
sudjelovao je na Prvenstvu Hrvatske u MTB XCO (cross-country olympics) i XCU (cross-country 
uphill) disciplinama (Sveti Martin na Muri, 12. 7. i Samobor, 12. 9.), gdje je osvojio dvije brončane 
medalje u konkurenciji šest, odnosno pet natjecatelja. Isti natjecatelj je nastupio i na utrci za Kup 
Hrvatske u XCO (Samobor, 13. 9.), gdje je zauzeo 4. mjesto u konkurenciji devet biciklista. Za Klub 
su na utrkama u okviru HBS-a nastupala i tri veterana. 
 Članovi Kluba (11) nastupili su na dvije utrke rekreativne Slavonske brdske biciklističke lige 
u četiri kategorije (elite, juniori, veterani, sport), pod nazivom „XCM Petnja Slavonski Brod“ 
(maraton, 6. 9.) i „XCO Šicana Požega“ (11. 10.). 
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  Uz jednog natjecateljski aktivnog člana, u Klubu je bilo aktivno i 17 članova veteransko-
rekreativne sekcije. 
 
 
MAČEVALAČKI KLUB DMITAR ZVONIMIR                                                              6.307,00 kn 
 
 Članovi Kluba su u 2020. sudjelovali na dva domaća i četiri međunarodna natjecanja. Državno 
prvenstvo za sve dobne kategorije u disciplini mač održano je u Zagrebu (23. - 25.10.)a Klub je 
nastupio s 20 natjecatelj(ic)a u šest dobnih kategorija (seniori, U20, U17, U14, U12, U10), uz 
veteransku s dva natjecatelja. Na dosad najuspješnijem državnom predstavljanju Klub je osvojio 11 
medalja, od čega osam pojedinačnih, a prema sjaju riječ je jednoj zlatnoj, tri srebrne i sedam 
brončanih). Srebrne medalje su osvojili mlađi kadet Marin Marić (U14, među 15 sudionika) i 
djevojčica Ivana Radošević (U12, među sedam sudionica), a brončane medalje su priskrbili juniorka 
Helena Lušić (U20, među 16 sudionica), kadet Ivan Mikodanić (U17, među 18 sudionika), I. 
Radošević u starijoj kategoriji ml. kadetkinja (U14, među 10 sudionica), mlađi kadet Matej Kurtović 
(među 15 sudionika), djevojčica Vita Jović (U12, među sedam sudionica) i dječak Petar Papa (U10, 
među sedam sudionika).  

U ekipnom dijelu Prvenstva zlatom se okitila momčad mlađih kadeta (između tri sastava), 
srebrom njihove kolegice (od dvije ekipe), a broncom juniorke (od tri ekipe). 
 Na međunarodnim natjecanjima u okviru hrvatske reprezentacije za mač nastupilo je dvoje 
članova Kluba. Ivan Mikodanić natjecao se na Mediteranskom prvenstvu za kadete (Tunis, 24. - 26.1.) 
gdje je zauzeo 14. mjesto (od 15 natjecatelja) te na Europskom prvenstvu za juniore i kadete (Poreč, 
21. 2. - 2. 3.), gdje je ostvario plasmane na 101. (juniori/103 natjecatelja), odnosno 117. (kadeti/133 
natjecatelja) mjesto. Helena Lušić nastupila je kao juniorka na „Grand Prix Bratislava“/Svjetski kup 
(Slovačka, 1. 2.) i zauzela 140. mjesto (od 195 natjecateljica). S kadetima i juniorima Klub je 
sudjelovao i na „Trofeju Silni“ (Beograd/Srbija, 23. 2.). 

Klub je iz epidemioloških razloga morao otkazati međunarodni turnir Kup grada Osijeka, ali je 
organizirao „Osijek fencing kamp“, odnosno pripremni kamp s natjecanjem za 50 hrvatskih 
mačevalaca (i trenera) raznih dobnih kategorija (atletski tunel NSD Gradski vrt, 23. - 30. 8.).  
 Klub je imao registrirana 34 člana (19 m, 15 ž), a volonterski su radila tri trenera i jedan 
trenerski pripravnik. 
 
 
RONILAČKI CENTAR OSIJEK                                                                                        6.541,00 kn 
 
 Članovi udruge su u 2020. nastupili na finalnoj utrci Kupa Hrvatske u daljinskom plivanju 
perajama  za  seniore  (Varaždin, 10.1.), gdje je sedam članova osvojilo tri medalje - dva prva mjesta u  
parovima (m, ž) i 3. mjesto u klupskom poretku.  
 U udruzi volonterski djeluju tri instruktora ronjenja. 
 
 
OSJEČKI RIBOLOVNI ŠPORTSKI KLUB                                                                      2.336,00 kn 
 
 Odlukom Hrvatskog športskog ribolovnog saveza otkazana su sva natjecanja (lige i kupovi) u 
2020. pod ingerencijom saveza. U nedostatku natjecanja, Športski ribolovni savez Osječko-baranjske 
županije ustanovio je dvije lige na ovoj razini, tzv. Masters ligu s osam momčadi koje inače nastupaju 
u jednoj od triju liga na nacionalnoj razini te Županijsku ligu za seniore i seniorke, u kojoj se natjecalo 
16 ekipa.  

Nakon održanih pet kola u obje lige, ekipe ORŠK-a zauzele su 8. (Masters liga) i 1. mjesto 
(Županijska liga), a za Klub su nastupila četiri sportska ribolovca.   

Uz ova, članovi Kluba nastupili su na još četiri regionalna natjecanja: Ligi veterana ZŠRD 
Osijek (3. mjesto od 10 ekipa), „Đakovačkim susretima“ (Jošava, 13. 9., 2. mjesto od 17 ekipa), Kupu 
ŠRK Linjak Josipovac (Vladislavci, 26. 9., 1. mjesto od devet ekipa) i „Memorijalu zaslužnih članova 
ORŠK-a“ (Osijek, 16. 8.), kojeg Klub tradicionalno organizira, a dvije ekipe (od osam) zauzele su 5. i 
6. mjesto. Ukupno je na navedenim natjecanjima nastupilo osam članova ORŠK-a. 

 



IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA ZA 2020. 

 

 
 

24 

     
KLUB AMERIČKOG NOGOMETA TOPOVI                                                               10.980,00 kn 
 
 U 2020. Klub je sa seniorskom momčadi nastupao u Hrvatskoj flag football ligi, odnosno 
verziji američkog nogometa. Koncept natjecanja sastojao se od ligaškog dijela s osam momčadi u 
dvije skupine, od koji su četiri najbolje sudjelovale na završnici u Splitu (23. 11.) na kojoj su osječki 
Topovi zauzeli 4. mjesto  nakon poraza od  domaćeg (i kasnijeg prvaka) momčadi Splita Sea Wolvesa 
(6:37), a potom i za 3. mjesto od Bjelovar Greenhornsa (19:32). U regularnom dijelu lige Osječani su 
imali skor od po pet pobjeda i poraza. 
            Za Klub je u ligi nastupilo 15 igrača s kojima je radilo pet trenera volontera. 
            
 
4.2. NOGOMETNI KLUB OSIJEK s. d. d. - Škola mladeži                                         400.000,00 kn 
 

Tijekom 2020. Klub je nastupao na službenim natjecanjima s 15 selekcija - seniorskom, 
mlađeseniorskom, juniorskom, kadetskom i pionirskom na državnoj razini, te s juniorskom, 
kadetskom, pionirskom (dvije selekcije), mlađepionirskom (dvije selekcije), početničkom (dvije 
selekcije) i prednatjecateljskom (dvije selekcije) na regionalnoj ili županijskoj razini. 

Nogomet kao sport na otvorenom prostoru bio je zahvaćen nešto blažim restrikcijama kroz 
2020. u pogledu redovitih trenažno-natjecateljskih aktivnosti, a posebice se to odnosi na profesionalne 
klubove. Nakon proljetnog „zatvaranja“, prvenstvo 1. hrvatske lige je nastavljeno i dovršeno tijekom 
ljeta, a seniorska momčad NK-a Osijek zauzela je 4. mjesto.  

No ostala ligaška natjecanja u sezoni 2019./2020., kao i sve lige mlađih dobnih kategorija, su 
obustavljena, a poredak priznat u trenutku prekida. Tako je mlada momčad u 2. hrvatskoj ligi zauzela 
7. mjesto, a u najvišim državnim ligama za mlađe kategorije postignuti su sljedeći plasmani:  juniori 6. 
mjesto, kadeti 5. mjesto i pioniri 4. mjesto. Klub je igrao s još 10 selekcija na regionalnoj razini, a 
juniori, kadeti, pioniri, mlađi pioniri, početnici i prednatjecatelji osvojili su devet prvih mjesta i jedno 
drugo (ml. pioniri) u 1. i(li) 2. Kvalitetnoj ligi Slavonije i Baranje.  

U polufinalnom susretu Kupa Hrvatske (Rijeka, 31. 5.) seniorska momčad je poražena od 
domaćina s 3:2. Kup natjecanja mlađih dobnih kategorija nisu dovršena te su dotadašnji rezultati 
poništeni. 

Na temelju plasmana na 4. mjesto u 1. HNL seniorska momčad je ostvarila pravo nastupa u 
Europskoj ligi 2020./2021. Susret 2. kvalifikacijskog pretkola odigran je u Osijeku (17. 9.), a momčad 
švicarskog Basela svladala je domaćina 2:1 i eliminirala ga iz daljnjeg natjecanja. 

U reprezentativnom susretu UEFA Lige nacija Hrvatska - Portugal (2:3, Split, 17. 11.) 
nastupio je kapetan seniorskog sastava Mile Škorić, a još je u dva susreta bio pričuva. U prijateljskim 
susretima mlađih dobnih kategorija NK Osijek zastupali su Mihael Kuprešak, Filip Mekić, Dion Drena 
Beljo, Luka Dubrović (U19), Franko Kolić, Šimun Mikolčić i Tin Sajko (U17).  

Na međunarodnom turnir „Vlatko Marković“ (do 16 g.), odigranom u suorganizaciji NK-a 
Osijek (23. - 27. 9.), za selekciju Hrvatske koja je u konkurenciji osam momčadi osvojila 1. mjesto 
nastupili su članovi Kluba Marin Prekodravac, Roko Perković i Nemanja Poznanović. 

Nakon prvog dijela sezone 2020./2021. u prvim državnim ligama seniorska momčad zauzima 
2. mjesto, juniori 3., kadeti 2. i pioniri 1. mjesto, dok je druga momčad kluba na 4. mjestu u 2. HNL.  
  Na isteku 2020. Klub je imao 283 registrirana igrača, od čega 244 člana mlađih dobnih 
kategorija te 200-tinjak članova sportske škole, a stručni kadar Škole nogometa činilo je 29 
profesionalnih trenera i ostalih stručnih osoba. 
 
 
4.3. Klubovi nositelji kvalitete potencijalnog rezultatskog ostvarenja                  
 
 Planiranih 1.000,00 kuna nisu iskorištena za ovu namjenu te su preraspodijeljena. 
         
 
            
5. SPORTSKA REKREACIJA I SPORTSKE AKTIVNOSTI  
    OSOBA S INVALIDITETOM                                                                                     590.000,00 kn 
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 Ovaj program provodili su Gradski savez za sportsku rekreaciju Sport za sve Osijek, Savez za 
sport i sportsku rekreaciju osoba s invaliditetom Osijek - SPORIN, Udruga za terapiju i aktivnosti 
pomoću konja Mogu i Osječki športski savez gluhih, koji kroz specifično prilagođene sadržaje i 
aktivnosti ciljaju na povećanje broja građana uključenih u sustav sporta i sportske rekreacije u gradu 
Osijeku unapređujući njihovo zdravlje i kvalitetu života u cjelini, kao i kroz posebnu skrb o potrebama 
za sportom i sportskom rekreacijom osoba s invaliditetom. 
 
 
5.1. Gradski savez za sportsku rekreaciju Sport za sve                                                 350.000,00 kn 
                                                                                             
 Programi sportske rekreacije također su u 2020. bili uvjetovani opsegom i načinom provedbe 
protuepidemijskih mjera. Stoga se dio planiranih aktivnosti Saveza u 2020. odvijao u ponešto 
izmijenjenom i reduciranom obliku nakon pojave epidemije COVID-19, a uz 48 provedenih aktivnosti 
u (su)organizaciji Saveza održanih u Osijeku ili na drugim hrvatskim destinacijama, Savez je bio 
aktivan i kroz online kampanje, priloge i akcije za održavanje optimalnog tjelesnog stanja tijekom 
razdoblja „zaključavanja“:  

Aktivnosti Saveza u 2020. mogu se podijeliti u nekoliko tipova sportsko-rekreativnih sadržaja: 
1. Rekreacijske sportske igre (RSI) u tri sporta (boćanje, stolni  tenis  i  mali nogomet); 
2. redovni tjedni rekreativni programi - aerobic, yoga, vježbe za osobe starije životne dobi, 

nordijsko hodanje, ZUTA/ReCreare, slackline; 
3. jednokratne  manifestacije  -  Stolnoteniski  turnir TOP 16,  skijanje (Italija i Srbija), 

Europski tjedan mobilnosti (nordijsko hodanje), Svjetski dan sporta - vježbanje na  otvorenom, Be 
Active night, HOD - vježbajte s nama,  triatlon, Predavanje „Sportska rekreacija - Zakon o sportu“ na 
Kineziološkom fakultetu u Osijeku, Predavanje na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u 
Osijeku o sportskoj rekreaciji, Šahovski turnir „Dan Grada Osijeka“; 

4. 14 aktivnosti u okviru programa „Zdravko je krenuo“ (Dani otvorenih vrata fitness centara, 
škola nordijskog hodanja, vodena avantura, biatlon, ledena avantura…); 

5.  četiri biciklijade; 
6. manifestacije izvan Osijeka i županije - Hrvatski festival kuglanja u Malom Lošinju, 

Festival nordijskog hodanja (Samobor i Trakošćan), izleti na Jankovac (Svjetski dan zaštite okoliša), 
Plitvice i Dilj Goru; 

7. četiri slackline (hod na žici) radionice; 
8. medijsko-promotivne akcije poticanja i promicanja sportske rekreacije (online aktivnosti na 

društvenim mrežama tijekom razdoblja „zaključavanja“, audiovizualni medijski istupi).  
Tijekom 2020. Savez je brojao članstvo od 25 udruga, a procjenjuje se da je u organiziranim 

sportsko-rekreativnim aktivnostima bilo uključeno 5.000 rekreativaca (3.000 žena i 2.000 muškaraca). 
 Osigurana sredstva korištena su za plaće zaposlenika, materijalne troškove i troškove 
organizacije natjecanja, aktivnosti i manifestacija. 
 
 
5.2. Savez za sport i sportsku rekreaciju osoba s invaliditetom Osijek - SPORIN     150.000,00 kn 
 
 Protuepidemijske mjere također su znatno onemogućile odvijanje planiranih sportsko-
rekreativnih aktivnosti osoba s invaliditetom u 2020., pa je većina domaćih natjecanja prekinuta, 
otkazana ili naknadno održana, dok se međunarodna natjecanja nisu održavala. Savez je, kao i 
prethodnih godina, objedinjavao rad sljedećih osam članica: Boćarski klub osoba s invaliditetom 
Osječki osmijeh, 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 sportske rekreacije osoba 
s invaliditetom starije životne dobi Duga Osijek.  

Osiguranim sredstvima sufinancirala se redovna djelatnost saveza i njegovih članica. 
 
ŠUS Svjetlost 
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             U sezoni 2019./2020. klub je u ekipnom državnom natjecanju u kuglanju nastupao u 1. 
hrvatskoj ligi za slijepe i slabovidne te u 2. hrvatskoj ligi u pikadu. U kuglanju, u konkurenciji devet 
klubova, liga je prekinuta jedno kolo prije planiranog završetka, ali je plasman nakon šest kola priznat 
kao konačni te je momčad Svjetlosti osvojila 2. mjesto. U natjecanju 2. pikado lige sastav Svjetlosti 
zauzeo je (posljednje) 4. mjesto. 
 Na pojedinačnom Prvenstvu Hrvatske u kuglanju (Zaprešić, 20. - 21. 6.) nastupila su petorica 
članova Udruge te su Darko Sarapa (B2 kat.) i Duško Božić (B3) osvojili naslove viceprvaka, dok su 
Stojan Bjelajac (B1), Zoran Radić (B2) i Franjo Bičanić (B3) zauzeli 7., odnosno dva (posljednja) 8. 
mjesta. 
 Na pojedinačnom Prvenstvu Hrvatske u šahu (Premantura, 23. - 30. 6.) Hinko Cajzler je u 
konkurenciji 12 natjecatelja osvojio naslov prvaka. 
 Na pojedinačnom Prvenstvu Hrvatske u pikadu (Premantura, 3. - 6. 9.) nastupilo je petero 
članova Udruge, a najviše plasmane ostvarili su Vesna Baša 4. mjestom u konkurenciji šest 
natjecateljica (B1), odnosno Darko Sarapa 6. mjestom u konkurenciji 14 natjecatelja (B2/B3).  
 Udruga nije bila u mogućnosti organizirati tradicionalne priredbe u svoje četiri sekcije 
(kuglanje, šah, pikado i bowling) izuzev natjecanja u pikadu (9.10.) u okviru Tjedna sporta i sportske 
rekreacije osoba s invaliditetom.  
         Za klub je nastupalo 10 sportaša (8 m, 4 ž), a stručni kadar sastavljen je od jednog profesionalca 
i dva volontera.  
 
ŠIOK HVIDR-a Osijek  
 
 Natjecanje 1. hrvatske lige u sjedećoj odbojci u sezoni 2019./2020. prekinuto je nakon prvog 
dijela prvenstva, a uoči razigravanja u Ligi za pobjednika, odnosno Ligi za poredak. Službeni poredak 
u vrijeme obustave je priznat kao konačni, a momčad HVIDR-e je time osvojila 3. mjesto u 
konkurenciji 12 momčadi. 

Zbog nepovoljne epidemiološke situacije, Klub nije sudjelovao na natjecanju Kupa Hrvatske, 
a nije bio u mogućnosti organizirati svoj tradicionalni međunarodni turnir „Crveni fićo 91.“.  

U sezoni 2020./2021. nakon prvog dijela lige HVIDR-a se ponovno plasirala u Ligu za 
pobjednika te zauzima 4. mjesto.  
            Za Klub je u 2020. nastupilo 15 igrača.  
 
PKOI Delfin 
 
 Članovi kluba su u 2020. nastupali na samo jednom natjecanju budući da zbog epidemioloških  
razloga nisu održana planirana domaća i međunarodna natjecanja, dok su mogućnosti treniranja 
također bile iznimno reducirane.   
 Na natjecanju „Croatia Open 2020.“ (Split, 25. - 26. 1.) koje se računalo za Prvenstvo 
Hrvatske nastupilo je 10 članova Kluba, od čega šest seniora te tri juniora i jedna juniorka. Plivali su u 
sedam disciplina, a iako nisu osvojili niti jednu medalju u općoj međunarodnoj konkurenciji, u svojim 
dobnim kategorijama i zasebnim kategorijama invaliditeta prikupili su ukupno 24 državne medalje, od 
čega 16 seniorskih (po tri zlatne i srebrne i 10 brončanih) te osam juniorskih (1, 6, 2). 
  S 10 natjecatelja radila su tri trenera i dva fizioterapeuta sa statusom volontera.  
 
ŠK HVIDR-a Osijek 
 

Zbog epidemije većina planiranih aktivnosti kluba nije provedena, ali momčad se natjecala u 
3. B hrvatskoj šahovskoj ligi Istok (redoviti sustav natjecanja za osobe bez invaliditeta), gdje je 
zauzela visoko 2. mjesto među sedam sastava.   
 Član Kluba Vladimir Nestorović participirao je u reprezentaciji Hrvatske na 1. FIDE online 
šahovskoj olimpijadi za osobe s invaliditetom (21. 11. - 2. 12.) na kojoj je Hrvatska zauzela 9. mjesto 
od 60 reprezentacija. 
            Član Kluba Ivica Fureš sudjelovao je na  međunarodnom  turniru  “Open  Bošnjaci” (3.  - 9. 1.) 
s plasmanom na 47. mjestu od 121 sudionika.   

Za Klub je bilo registrirano 12 šahista.          
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ŠIBK HVIDRA -Osijek 
 

Zbog epidemije natjecanje u 2. hrvatskoj boćarskoj ligi Osječko-baranjske županije za sezonu 
2019./2020. (redoviti sustav natjecanja za osobe bez invaliditeta) skraćeno je na jednokružni princip, 
te je momčad HVIDR-e zauzela pretposljednje, 7. mjesto. 

U novoj sezoni 2020./2021. Klub je nakon jesenskog dijela zauzimao 5. mjesto od sedam 
sastava. 

Za Klub je bilo registrirano 13 igrača.    
 

KK HVIDRA Osijek 
 

Na pojedinačnom državnom prvenstvu u parakarateu (Zagreb, 15. 2.), u konkurenciji karataša 
u kolicima nastupila su dva člana HVIDR-e, ujedno jedini natjecatelji u ovoj disciplini: Ivica Vuković 
(1.) i Miroslav Rakić (2.).  
           S 11 članova Kluba radila su dva trenera volontera. 

 
 BKOI Osječki osmijeh 
 

Klub je u 2020. nastupio na turniru prva dva kola Prvenstva Hrvatske u boćanju za osobe s 
invaliditetom (Split, 28.2.-1.3.) nakon čega su obustavljena sva natjecanja i treninzi, sukladno 
preporuci epidemiologa. 
         Klub je imao 10 registriranih sportaša. 
 
   
5.3. Udruga za terapiju i aktivnosti pomoću konja Mogu                                               30.000,00 kn 
                                                                                                                                  

Udruga je svoje programe provodila kroz dva oblika - dresurno jahanje za djecu i mlade s 
teškoćama u razvoju (10 korisnika) i dresurno jahanje za djecu i mlade opće populacije (15 korisnika). 
S korisnicima programa provodili su se individualni treninzi ili treninzi u skupinama od tri do pet 
jahača. 
 U organizirane aktivnosti Udruge bilo je uključeno 48 članova (10 m, 38 ž), a osigurana 
sredstva korištena su za sufinanciranje plaće voditelja programa. 
 
 
5.4. Osječki športski savez gluhih                                                                                      60.000,00 kn 
 
 U okviru Saveza djeluju Malonogometni, Streljački, Stolnoteniski, Kuglački, Šahovski, 
Pikado i Badmintonski klub Slavonac, te rekreativna Športska udruga gluhih Slavonac. 

U 2020. otkazana su gotovo sva državna prvenstva u navedenim sportskim disciplinama te 
prigodni tradicionalni turniri. Održano je tek Prvenstvo Hrvatske u streljaštvu (zračno oružje, 
međunarodni program, Zabok, 22. - 23. 2.) na kojem je nastupio član Streljačkog kluba Slavonac Pero 
Čerkez te osvojio brončanu medalju u disciplini zračna puška (od pet natjecatelja) i 5. mjesto u 
disciplini zračni pištolj (od sedam natjecatelja).  
  Pri članicama saveza bilo je registrirano 30 sportaša (20 u muškoj i 10 u ženskoj konkurenciji) 
te 19 rekreativaca (11 u muškoj i osam u ženskoj konkurenciji). 
 
 
6. ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA OSIJEKA                                  1.614.344,49 kn 
 
 Zajednica športskih udruga grada Osijeka, kao krovna sportska udruga na području grada, kraj 
2020. godine dočekala je sa 193 članice (175 punopravnih i 18 privremenih) iz 51 sporta (26 
olimpijskih i 25 neolimpijskih). Unatoč iznimno nepovoljnim okolnostima za sport izazvanih 
epidemijom COVID-19, Zajednica je u 2020. kontinuirano provodila zadaće propisane člankom 48. 
Zakona o sportu, Statutom Zajednice i Programom javnih potreba u sportu, uspješno se 
prilagođavajući novonastalim situacijama, odnosno znatno otežanim i reduciranim uvjetima za 
provedbu sportskih aktivnosti. Sukladno važećim epidemiološkim mjerama i preporukama, Zajednica 
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je permanentno izvršavala utvrđene obveze u pogledu realizacije Programa javnih potreba u sportu, 
redovito transferirajući sredstva prema svojim članicama sukladno utvrđenim odredbama Programa 
javnih potreba i vlastitim aktima. Niti u razdoblju “zaključavanja” Zajednica nije prestajala s radom, 
reorganizirajući radni raspored te održavajući kontakt s članicama telefonskim i putem elektroničke 
pošte, istovremeno na svojim mrežnim stranicama objedinjujući objave članica o načinu njihova 
djelovanja u novonastalim uvjetima.  
 Svoje je upravljačke djelatnosti Zajednica provodila kroz rad Skupštine, Izvršnog odbora, 
Nadzornog odbora i komisija. 
 Tijekom 2020. održano je pet sjednica Skupštine, od čega jedna izborna. Na sjednici održanoj 
19. 6. 2020. konstituirani su novi sastavi upravljačkih tijela Zajednice, a u mandatnom razdoblju 2020. 
- 2024. Skupštinu čini 29 predstavnika članica, Izvršni odbor devet članova te Nadzorni odbor tri 
stalna člana i dva zamjenika. Zbog nemogućnosti održavanja neposrednim putem, jedna sjednica 
Skupštine održana je putem elektroničke pošte. 

Izvršni odbor održao je 17 sjednica, devet  u mandatu 2016. - 2020. i osam u mandatu 2020. - 
2024., a ukupno tri su održane elektroničkim putem. Izvršni odbor potvrdio je mandat glavnom tajniku 
za novo mandatno razdoblje, a formirane su četiri nove stručne komisije za pripremu prijedloga i 
stručnu obradu pojedinih pitanja.  
  Poslove Zajednice obavljala je stručna služba/radna zajednica s devet djelatnika, te 
knjigovodstvo s pet djelatnica, a radom i poslovanjem rukovodio je glavni tajnik. 

Stručna služba Zajednice obavljala je stručno-savjetodavne, programsko- organizacijske, 
pravne, administrativne, informatičke, evidencijsko-statističke, nadzorne i druge poslove neophodne 
za djelovanje Zajednice i njezinih članica. 

Knjigovodstvo Zajednice je, za potrebe Zajednice i 52 udruge, obavljalo poslove likvidature, 
blagajne, naplate, obračuna plaća, knjiženja, izrade izvješća i obračuna, te drugih neophodnih poslova 
sukladno zakonskim obvezama o poslovanju neprofitnih udruga.  

U 2020. nastavljen je rad na nadogradnji informatičke platforme/web aplikacije Zajednice s 
ciljem sveobuhvatnije i potpunije baze podataka za potrebe rada Zajednice, kao i pružanja pomoći 
članicama, osiguravajući transparentnost provedbe Programa i učinkovitiji nadzor trošenja 
proračunskih sredstava krajnjih korisnika.  

Zahvaljujući ažurnom praćenju, obradi i pohrani podataka iz različitih područja osječkog 
sporta, Zajednica je dala izniman doprinos u izradi „Strategije razvoja sporta grada Osijeka 2020. - 
2030.“ pruživši brojne podatke iz svoje nadležnosti kako bi ova jedinstvena projektna studija pružila 
relevantnu sliku stanja u osječkom sportu.   
 Sredstva koja su planirana za Zajednicu u 2020. preraspodjelom su uvećana za 64.344,49 kn, a 
korištena su isključivo za plaće radnika Zajednice, njihova prava iz radnog odnosa i materijalne 
troškove. 
 
 
7. SPORTSKI SAVEZI                                                                                                  1.546.000,00 kn 
 
 U sustavu financiranja u 2020. bilo je uključeno devet (od ukupno 10) granskih sportskih 
saveza u kojima je na isteku godine bilo udruženo 80 klubova uključenih u redovan sustav natjecanja, 
kao i strukovne udruge sudaca. Članstvo po savezima bilo je sljedeće: nogometni (16), rukometni (9), 
košarkaški (7), odbojkaški (9), kuglački (9), šahovski (4), streljački (6), karate (7), boćarski (13). 
 Granski sportski savezi opsluživali su programe pod svojom nadležnošću i unutar djelokruga 
utvrđenog člankom 46. Zakona o sportu te sukladno propisima vlastitih nacionalnih saveza. Planirana 
sredstva raspodijeljena su kako slijedi: 
1. Nogometno središte                                                                                                              742.954,77 
2. Odbojkaški savez                                                                                                                  221.781,81 
3. Rukometni savez                                                                                                                   170.136,05 
4. Košarkaški savez                                                                                                                   124.608,62 
5. Kuglački savez                                                                                                                      120.902,16 
6. Streljački savez                                                                                                                     134.968,52 
7. Boćarski savez                                                                                                                        14.248,02 
8. Osječki karate savez                                                                                                                12.912,27 
9. Osječki šahovski savez                                                                                                             3.487,80 
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 Sredstva iz Programa za 2020. godinu granski sportski savezi koristili su za rad i provedbu 
svojih aktivnosti i sufinanciranje aktivnosti svojih članica koje nisu u grupama nositelja kvalitete te za 
plaće i prava iz radnog odnosa za šest tajnika koji stručne, administrativno-tehničke i organizacijske 
poslove obavljaju u nogometnom, odbojkaškom, košarkaškom, rukometnom, kuglačkom i streljačkom 
savezu. Iznosi sa sve saveze, osim za plaće i prava iz radnog odnosa, određeni su primjenom 
Pravilnika o vrednovanju granskih saveza. 

Za potrebe funkcionalnog djelovanja svojih sportova na lokalnoj razini stručni tajnici su 
obavljali navedene poslove, pružali pomoć u organizaciji i unapređenju rada u klubovima te skrbili o 
racionalnom i svrsishodnom korištenju sportskih objekata. Osim u nogometu, stručni tajnici obavljali 
su neophodne poslove i za županijske granske saveze. 
 Planirana sredstva korisnicima su doznačena u 12 mjesečnih obroka i u cijelosti su realizirana. 
 
 
II. PROGRAMSKI SADRŽAJ „B“                                                                            23.975.242,92 kn                                   
 
 

Za provedbu ovog dijela Programa izravno je zadužen Upravni odjel za društvene djelatnosti 
Grada Osijeka koji je, u suradnji sa Zajednicom i ostalim subjektima, provodio programe, prenosio 
sredstva korisnicima i nadzirao izvršenje Programa javnih potreba, pratio korištenje i utrošak sredstava 
za te programe i obavljao druge poslove iz svoje nadležnosti. 

Zaključkom o preraspodjeli sredstava Proračuna Grada Osijeka za 2020. od 31. 12. 2020. 
umanjena su sredstva za 92.720,00 kn i iznose 24.375.280,00 kn. 

Za ovaj Program ukupno je utrošeno 23.975.242,92 kn  
 
 
1. ZAJEDNIČKI PROGRAMI                                                                                     1.175.478,00 kn   
 
1.1. Aktivnosti Grada Osijeka u sportu                                                                                      0,00 kn  
 

Za ovu namjenu tijekom 2020. nisu utrošena planirana sredstva (30.000,00 kn). 
 
 
1.2. Biciklistička utrka CRO Race                                                                                              0,00 kn 
 

Programom izmjena Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2020. od 
17. 9. 2020. planirani iznos (187.500,00 kn) za ovaj program je brisan. 
 
 
1.3. Znanstveni i razvojni programi u funkciji sporta                                                   231.000,00 kn 
 

U 2020. dovršena je „Strategija razvoja sporta Grada Osijeka 2020. - 2030.“ Cjelokupan 
projekt nastao je u suradnji Grada Osijeka s tvrtkom „Razvoj i inovacije u sportu“, Zajednicom 
športskih udruga grada Osijeka, Sportskim objektima d.o.o. te Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku. Strategijom je obuhvaćeno šest različitih strateških područja koja čine sustav sporta u gradu 
Osijeku: sportska infrastruktura, treneri i drugi stručni kadrovi u sportu, financiranje sporta, 
natjecateljski sport, školski i akademski sport i tjelesno vježbanje građana. Provedba Strategije i 
ostvarivanje definiranih strateških ciljeva rezultirat će promjenom globalne i dnevne politike u sportu 
grada Osijeka. Za izradu i tisak Strategije utrošena je 231.000,00 kn od planiranih 251.000,00 kn. 

 
 
1.4. Korištenje prijevoza za klubove i saveze                                                                  944.478,00 kn   
                          

U razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2020. prijevoz su koristile 43 članice, a obavljeno je 272 
prijevoza. Zbog ograničenja vezanih za održavanje sportskih događaja, usluge prijevoza u 2020. nisu 
se koristile u punom opsegu. Zaključkom o preraspodjeli sredstava Proračuna Grada Osijeka za 2020. 
od 31. 12. 2020. umanjena su sredstva za 92.720,00 kn i iznose 1.052.280,00 kn.  
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Za ovu namjenu utrošeno je 944.478,00 kn od planiranih 1.145.000,00 kn. 
 
 
2. GOSPODARENJE, IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE  
    SPORTSKIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA                  22.799.764,92 kn   
 

Ovim Programom planirana su sredstva za gospodarenje, korištenje, izgradnju i opremanje 
sportskih objekata. Tim se sredstvima doprinosi očuvanju postignutih rezultata, razvoju i 
unapređivanju vrhunskog sporta, sporta djece i mladeži, sportske rekreacije i sportskih aktivnosti 
osoba s invaliditetom.  

Ovisno o značenju za sport grada Osijeka i načinu upravljanja, sportske građevine svrstane su 
u četiri kategorije. Poslovi i aktivnosti vezani uz sportske građevine predstavljaju jednu od osnovnih 
pretpostavki za funkcioniranje sporta na području grada Osijeka. 

U tom smislu, Grad Osijek postupa maksimalno racionalno i štedljivo te pažnjom dobrog 
gospodara raspolaže nekretninama u vlasništvu Grada, tako da svim korisnicima nastoji osigurati 
uvjete kako bi ostvarili što bolje rezultate.  

Sredstvima planiranim Programom javnih potreba u sportu za ovo područje svim je članicama 
Zajednice osigurano korištenje sportskih objekata u vlasništvu Grada bez naknade. 

Iz ovog područja ukupno je utrošeno 22.799.764,92 kn od planiranih 23.042.000,00 kn. 
 
 
2.1. Gospodarenje i korištenje sportskih građevina 
       u vlasništvu Grada Osijeka                                                                                  21.989.860,38 kn                 
 

Način gospodarenja sportskim građevinama u vlasništvu Grada Osijeka uređen je Odlukom o 
načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada 
Osijeka br. 9/11., 2/15., i 4/17.). 

Sportskim građevinama u vlasništvu Grada tijekom 2020. upravljali su Športski objekti d. o. 
o., pojedini sportski klubovi-udruge i trgovačka društva. Za potrebe provođenje aktivnosti članica 
Zajednice korištene su i školske sportske dvorane osnovnih škola na području grada Osijeka. 

Iz ovog programa ukupno je utrošeno 21.989.860,38 kn od planiranih 22.207.500,00 kn.  
2.1.1. Sportske građevine kojima upravljaju Športski objekti d. o. o.                    21.617.440,73 kn                                 
 

Športski objekti d. o. o. su tijekom 2020. upravljali s 12 kapitalnih sportskih građevina velike 
materijalne vrijednosti - NŠD Gradski vrt, ŠD Zrinjevac, ŠD Jug, Srednjoškolsko igralište, Gradski 
bazeni, SRC Copacabana, Teniski centar Osijek, Streljana Pampas, SC Mačkamama, Boćarski dom 
Retfala, Hipodrom Pampas i SC Olimpija.  

Pored navedenih kapitalnih sportskih građevina, Športski objekti d. o. o. upravljali su i 
održavali javne rekreacijske i sportske površine u gradskim četvrtima i mjesnim odborima na području 
grada.  

Ukupno je utrošeno 21.617.440,73 kn od planiranih 21.617.500,00 kn. 
 
 
2.1.1.1. Subvencioniranje gospodarenja sportskim građevinama u  
             vlasništvu Grada Osijeka kojima upravljaju Športski objekti d. o. o.       18.655.000,00 kn 
 

Sredstva iz ovog programskog područja utrošena su u cijelosti na subvencioniranje 
gospodarenja sportskim građevinama u vlasništvu Grada Osijeka, a koja se koriste u provedbi 
Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka. Planirana sredstva za ovu namjenu 
utrošena su u cijelosti.  
 
 
2.1.1.2. Subvencioniranje gospodarenja Sportsko rekreacijskim centrom Copacabana      0,00 kn 
 

Programom izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 
2020. od 8. 5. 2020. planirani iznos (900.000,00 kn) za ovaj program je brisan. 
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2.1.1.3. Subvencioniranje izgradnje, opremanja i hitnih intervencija na  
             sportskim građevinama - Športski objekti d. o. o.                                            987.500,00 kn 
 

Sredstva iz ovog programskog područja u cijelosti su utrošena na popravak klima komora u 
NSD-u Gradski vrt, ugradnju stijene za sportsko penjanje u NSD-u Gradski vrt te čitav niz manjih 
popravaka na sportskim igralištima. Planirana sredstva za ovu namjenu utrošena su u cijelosti.  
 
 
2.1.1.4. Športski objekti - dug prema Vodovodu                                                         1.530.000,00 kn 
 

Športski objekti d.o.o. u procesu su konsolidacije poslovanja. Kako bi tvrtka mogla neometano 
poslovati, potrebno je sanirati dugoročne obveze. Jedna od tih je i dug za vodu prema Vodovodu d.o.o. 
Planirana sredstva za ovu namjenu utrošena su u cijelosti.  
 
 
2.1.1.5. Otplata Cash-poola                                                                                               444.940,73 kn            
               

Za ovu namjenu utrošeno je 444.940,73 kn od planiranih 445.000,00 kn. 
 
 
2.1.2. Sportske građevine II. kategorije 
 
 
2.1.3. Sufinanciranje gospodarenja sportskih građevina II. kategorije 
          kojima upravljaju sportski klubovi - udruge                                                        372.419,65 kn                             
 

Iz ovog programskog sadržaja utrošeno je 372.419,65 kn od planiranih 590.000,00 kn. 
 
 
2.1.3.1. Sufinanciranje režijskih troškova sportskih građevina                         
             II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi - udruge                             182.762,13 kn 
 

Sredstva ovog programskog sadržaja bila su namijenjena kao pomoć sportskim klubovima-
udrugama za namjensko sufinanciranje gospodarenja sportskim građevinama u vlasništvu Grada, koje 
su im na temelju ugovora dane na upravljanje i koje se koriste za potrebe treninga i natjecanja svih 
dobnih kategorija. Klubovi-udruge u dva su navrata dobile poziv za prijavu režijskih troškova za 
električnu energiju, vodu, toplu vodu i plin.   

Iz ovog programskog sadržaja utrošeno je 182.762,13 kn od planiranih 400.000 kn. 
 
 
2.1.3.2. Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje sportskih građevina II. kategorije  
             kojima upravljaju sportski klubovi - udruge                                                       89.969,79 kn                 
 

Na temelju Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje uređenja, rekonstrukcije, 
izgradnje i opremanja sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi - udruge iz 
Proračuna Grada Osijeka za 2020. utrošeno je 89.969,79 kn od planiranih 90.000,00 kn. 
 
 
2.1.3.3. Ugradnja umjetnih travnjaka na nogometnim igralištima                                99.687,73 kn      
 

U suradnji s Hrvatskim nogometnim savezom te Klubom nogometne škole Hypo Limač i 
Nogometnom školom mladeži NK Grafičar Vodovod postavili su se tereni sa umjetnom travom. Za 
ovu namjenu utrošeno je 99.687,73 kn od planiranih 100.000,00 kn. 
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2.2. Sportske građevine u vlasništvu Grada Osijeka                                                     109.528,21 kn                  
 

Sredstva koja su utrošena iz ovog programskog sadržaja korištena su za potrebe provedbe 
postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih građevina, izradu elaborata energetskih pregleda i 
energetskog certificiranja, priključke na komunalnu infrastrukturu, postavljanje i ugradnju instalacija 
te na vodne i komunalne doprinose sportskih građevina i druge troškove vezane za navedene postupke.  

Iz ovog programskog sadržaja utrošeno je 109.528,21 kn od planiranih 126.500,00 kn 
 
 
2.3. Stadion NK LIO                                                                                                            48.000,00 kn 
 

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. 18 300, k. o. Osijek, na vrijeme u trajanju od dvadeset 
godina.  

Tvrtki Mladost d. o. o. priznat je iznos uloženih sredstava na sportskom objektu i građevinama 
nogometnog igrališta LIO Osijek na temelju Odluke o priznavanju iznosa uloženih sredstava na 
sportskom objektu i građevinama nogometnog igrališta LIO Osijek (Službeni glasnik Grada Osijeka 
12/11.)  

Povrat priznatih sredstava obračunava se mjesečno u visini 50 % od iznosa zakupnine. 
Sredstva iz ovog programskog sadržaja u cijelosti su iskorištena.  

 
 
2.4. Sokolski dom                                                                                                               624.387,50 kn 
 

Grad Osijek i Centar Sokol d. o. o. sklopili su Ugovor o upravljanju Sportskim centrom 
„Sokolski dom“ Osijek (klasa: 620-08/15-01/15, urbroj: 2158/01-07-03/01-16-21) 13. 5. 2016., te 
Dodatak I. Ugovora o upravljanju Sportskim centrom „Sokolski dom“ Osijek (klasa: 620-08/15-01/18, 
urbroj: 2158/01-07-00/04-19-80), sklopljenog 3. 12. 2019. Sportski centar „Sokolski dom“ Osijek 
javna je sportska građevina u vlasništvu Grada Osijeka koja se koristi za sportsku gimnastiku, nastavu 
tjelesne i zdravstvene kulture, treninge klubova, sportsku rekreaciju građana, kao i klizalište tijekom 
zimskih mjeseci za potrebe provođenja Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka.  

SC „Sokolski dom“ svečano je otvoren i pušten u rad 21. 9. 2018. g.  
Ukupna sredstva koja su utrošena iznose 624.387,50 kn od planiranih 630.000,00 kn. 

 
 
2.5. Nadzor nad funkcioniranjem sustava fotonaponskih ploča                                     27.988,83 kn 
 

Ukupna sredstva koja su utrošena iznose 27.988,83 kn od planiranih 30.000,00 kn. 
 
 
III. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA SPORTSKIH GRAĐEVINA                3.286.846,69 kn 
 

Sredstva ove cjeline su u 2020. bila planirana na pozicijama Upravnog odjela za graditeljstvo, 
energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša, koji je i zadužen za realizaciju, te će biti predmetom njihova 
izvješća. Zaključkom o preraspodjeli sredstava Proračuna Grada Osijeka za 2020. od 31. 12. 2020. 
umanjena su sredstva za 83.320,00kn i iznose 4.025.430,00 kn. 

Za ovu namjenu utrošeno je 3.286.846,69 kn od planiranih 4.108.750,00 kn.  
 
   
 
Z A K L J U Č A K 
 
 Godina 2020. bila je zasigurno najteža za grad Osijek i njegove žitelje još od okončanja 
Domovinskog rata. Proglašena epidemija zarazne bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj, odnosno 
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pandemija na svjetskoj razini, potpuno je poremetila svakodnevno odvijanje uobičajenih društveno-
ekonomskih procesa u svim segmentima egzistiranja i uvela svijet u razdoblje tzv. „novog normalnog“ 
modela funkcioniranja. Jedan od najteže pogođenih vidova društvenog djelovanja bio je upravo sport 
koji je, periodičnom obustavom ili potpunim otkazivanjem trenažnih i natjecateljskih aktivnosti, 
pretrpio snažan udarac s nesagledivim posljedicama, posebice u kontekstu nejednakih mogućnosti i 
načinu prilagodbe novonastalim okolnostima i propisanim mjerama, kako između različitih sportova, 
tako i unutar samih sportova.  
 Stoga valorizacija kvalitativne uspješnosti osječkih sportaša i klubova mjerena uobičajenim 
parametrima poput broja osvojenih medalja na državnim i visokim plasmanima na međunarodnim 
natjecanjima nije primjenjiva na 2020. godinu. Ciljevi svekolikih sportskih aktivnosti svedeni su na 
opstajanje i mogućnost participiranja na natjecanjima u dopuštenim okvirima, a što je zahvaljujući 
redovitim dotacijama članicama Zajednice sukladno ugovorenim  programima, kao i naporima samih 
udruga u prevladavanju posljedica zdravstvene krize, uspješno provedeno. Na žalost, ostaje pitanje 
dugoročnih posljedica djelomičnog ili potpunog prestanka sportskih i sportsko-rekreativnih aktivnosti, 
posebice kada su u pitanju trenažni procesi mlađih dobnih kategorija, a koje su, zasigurno, najviše 
pogođene izbijanjem epidemije. Zamiranje aktivnosti svoje će neželjene posljedice pokazati u 
predstojećem razdoblju, posebice ukoliko potraju izvanredne okolnosti i mjere suzbijanja epidemije 
koje se izravno odražavaju na mogućnost sportskih aktivnosti.          
 No unatoč znatno smanjenom opsegu sportskih i sportsko-rekreativnih aktivnosti, Program 
javnih potreba u sportu na području grada Osijeka za 2020. s trima izmjenama i dopunama, kojima se 
tijekom godine nastojalo prilagoditi provedbi javnih potreba u sportu na razini grada, ostvaren je u 
najadekvatnijim mogućim okvirima. Time je prevladana godina prepuna izazova, a buduće djelovanje 
osječkog sporta biti će uvjetovano epidemiološkim stanjem i njegovim izravnim posljedicama na 
društvo u cjelini.  
 Iako su sportski dometi bili u drugom planu, 2020. godina će u sportu grada Osijeka ostati 
upamćena kao povijesna budući da je Gradsko vijeće usvojilo prvi strateški dokument pod nazivom 
„Strategija razvoja sporta grada Osijeka 2020. - 2030.“. Opsežan dokument koji je u suradnji s 
autorskim timom osječkih stručnjaka izradila zagrebačka tvrtka „Razvoj i inovacije u sportu“ trebao bi 
postati dugoročni okvir za provedbu mjera unapređenja djelovanja i financiranja osječkog sporta. 
Temelji se na šest stožernih strateških područja (sportska infrastruktura, treneri i stručni kadrovi, 
financiranje sporta, natjecateljski sport, školski i akademski sport, tjelesna aktivnost građana), a sadrži 
detaljnu razradu postavljenih strateških ciljeva s akcijskim planovima, odnosno mjerama, nositeljima 
aktivnosti, rokovima i troškovima provedbe planova u nastupajućem desetogodišnjem razdoblju.  
 
 
 
 
 
Broj: 02-74/75-21. 
Osijek, 24. svibnja 2021. 
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