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ZAPISNIK S KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE
IZVRŠNOG ODBORA ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA VALPOVA
Dana 25. travnja 2018. godine s početkom u 18:30 sati u prostorijama Zajednice športskih
udruga grada Valpova održana je konstutuirajuća sjednica Izvršnog odbora Zajednice športskih
udruga grada Valpova, koju je temeljem članka 37., točka 3. Statuta Zajednice sazvao predsjednik
Alenko Bajer.
Nazočni: Alenko Bajer – predsjednik Zajednice, Franc Sakač, Josip Cvenić, Tomislav
Birovljević, Monika Matković, Goran Šimić i Zoran Pepić.
Ostali nazočni: Nenad Petrović – tajnik Zajednice.
Odsutni: Ivan Tonković, Darko Bošnjak, Marijan Barišić, Alen Tramposch, ŽeljkoVaržić i
Marko Gaborović – svi opravdano.
Predsjednik Zajednice, gospodin Alenko Bajer pozdravlja sve nazočne, zahvaljuje im na
odazivu. Utvrđuje kako je konstituirajućoj sjednici Izvršnog odbora nazočno 7 članova te su sve
odluke u potpunosti pravovaljane, ukoliko budu donese potrebnom većinom.
Za današnju sjednicu predlaže sljedeći:

dnevni red
1. Izvješće predsjednika o Odluci Skupštine o imenovanju članova Izvršnog odbora;
2. Dogovor oko načina rada u narednom periodu;
3. Različito.
Ovakav predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.
Ad 1.
Predsjednik Alenko Bajer, otvara sjednicu te izvještava članove da je danas potrebno izvršiti
konstituiranje kako bi Zajednica mogla nastaviti dalje s radom. Još jednom se zahvalio na
ukazanom povjerenju, što je izuzetna čast, ali i odgovornost, te u narednom periodu želja mu je
podići razinu kvalitete rada Zajednice po svim segmentima. Za zapisničara konstituirajuće sjednice
predlaže tajnika Nenada Petrovića. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Predsjednik iščitava Zapisnik sa Skupštine Zajednice kojom je imenovano 12 članova u
Izvršni odbor Zajednice koji prema Statutu broji 13 članova. Napominje kako je on, kao predsjednik
izabran na izvanrednoj Skupštini, po statutarnim odredbama već član Izvršnog odbora. Redom to su
još: Darko Bošnjak, Ivan Tonković, Franc Sakač, Josip Cvenić, Željko Varžić, Tomislav
Birovljević, Goran Šimić, Zoran Pepić, Monika Matković, Marijan Barišić, Marko Gaborović i
Alen Tramposch.
Svi članovi izjašnjavaju se kako pristaju biti članovi Izvršnog odbora Zajednice športskih
udruga grada Valpova te je na taj način i konstituiran Izvršni odbor Zajednice športskih udruga
grada Valpova na četverogodišnji mandatni period.
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Ad 2.
Pod 2. točkom dnevnog reda predsjednik Zajednice športskih udruga grada Valpova Alenko
Bajer, daje prijedlog da se sjednice Izvršnog odbora održavaju jednom mjesečno, a o terminima i
satnici će se dogovarati naknadno. Svi pozivi i materijali te ostala komunikacija predlaže se putem
e-maila. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.
Nadalje predlaže da se osnuju povjerenstva/radna tijela kako bi rad Zajednice bio što kvalitetniji.
Povjerenstvo za kriterije: dr.sc. Josip Cvenić – koordinator, Goran Šimić, Franc Sakač,
Tomislav Birovljević i Alenko Bajer - članovi. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Povjerenstvo za osobe s invaliditetom: Marijan Barišić – koordinator, Franc Sakač i Zoran
Pepić članovi. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Povjerenstvo za rekreaciju: dr.sc. Josip Cvenić – koordinator, Darko Bošnjak, Monika
Matković i Predrag Matijanić - članovi. Predsjednik Alenko Bajer napomenuo je da članovi
pojedninih povjerenstava ne moraju biti i članovi Izvršnog odbora, tako da će obaviti razgovor s
gosp. Predragom Matijanićem.
Predsjednik Alenko Bajer upoznaje nazočne da je od 2015. godine uvedena naknada za rad
tajnika Zajednice koja iznosi 500,00 kn neto mjesečno, a koja je i prihvaćena na izbornoj Skupštini
u financijskom planu za 2018. te da se i ovdje na Izvršnom odboru to konstatira, a od 1. svibnja
2018. godine naknada pripada tajniku Nenadu Petroviću. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.
Josip Cvenić - predlaže da se svaka tri mjeseca dostave izvješća o radu povjerenstava, kako
bi Izvršni odbor bio upoznat sa svim pojedinostima. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.
Goran Šimić – predlaže da se zapisnici sa sjednica Izvršnog odbora Zajednice šalju svim
članicama udrugama, što je također prihvaćeno jednoglasno.
Predsjednik Alenko Bajer upoznao je nazočne i predložio da se članovima Izvršnog odbora
također dostavi nakon svake sjednice u pripremi za sljedeću zapisnik, te da se dogovorno tri dana
prije svake sljedeće sjednice dogovore termini i satnica održavanja, kako bi sjednica mogla imati
kvorum.
Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.
Ad 3.
Pod posljednjom točkom dnevnog reda predsjednik Alenko Bajer upoznaje nazočne da je u
obilazak udruga krenula sportska inspekcija, te da sve udruge vode računa oko istog, odnosno da se
informiraju o svemu što je potrebno za navedeno.
Predsjednik Alenko Bajer – upoznaje nazočne da je stigla zamolba od NK Valpovke za
nabavku lopti za školu nogometa. Upoznaje nazočne da će u narednih dva tjedna stići donacija od
Županije u svezi nabavke sportske opreme za NK Valpovku u visini od 10.000,00 kn te smatra da
se u tome iznosu mogu podmiriti i lopte za školu nogometa, da se pričeka sa ovom realizacijom,
kako, bi Zajednica u narednom periodu što manje bila opterećena financijski oko pojedninih
zahtjeva udruga.
Josip Cvenić – upoznaje nazočne da bi se trebalo ispitati da li je moguće da Grad Valpovo u
suradnji sa Zajednicom športskih udruga pokuša nabaviti kombi vozilo za prijevoz igrača-ica, jer to
je jedan od najvećih troškova udruga, te da se izvidi kako je to riješio grad Belišće. Predsjednik
Alenko Bajer obvezuje se isto ispitati i na sljedećoj sjednici imati ćemo konkretnije informacije.

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH
UDRUGA GRADA VALPOVA
Valpovo, dr. Franje Tuđmana 4
OIB: 30315270246
IBAN: HR1223400091100011441
Tel: 031/651-405
Fax: 031/533-168
E-mail: zsuvalpovo@gmail.com
U nastavku predsjednik je informirao članove IO o inicijativi za valpovačku „Srednjiku“ i
naglasio kako Srednja škola Valpovo posjeduje inicijalnu projektnu dokumentaciju za koju je sama
podmirila trošak izrade.
Predsjednik Alenko Bajer upoznaje nazočne o pristigloj ponudi gosp. Vladimira Vazdara
vlasnika portala Valpovština info, a u svezi godišnje suradnje po pitanju oglašavanja događanja
kako Zajednice tako i samih udruga na području grada Valpova.
Odlučeno je da se na sljedeću sjednicu pozove gosp.Vladimir Vazdar te da nas upozna sa
ponudom.
Predloženo je i prihvaćeno da se zapisnik sa svake sjednice Izvršnog odbora stavi na web
stranicu, kako bi svi bili upoznati sa radom Zajednice športskih udruga grada Valpova.
Članovi su upoznati i kako je Zajednica pretplaćena na časopis Udruga te da za svoje
potrebe mogu koristiti isti u kojem se nalaze aktualni članci vezani uz rad i funkcioniranje udruga.
Nadalje, prihvaćen je prijedlog predsjednika da se obilježi Dan sporta, 31. svibnja 2018. godine,
prigodnim plakatom i aktivnostima, što će se utvrditi na sljedećoj sjednici IO ZŠU GV.
Više nema pitanja i prijedloga.
Konstituirajuća sjednica Izvršnog odbora zaključena je u 19:50 sati.

U Valpovu, 25. travnja 2018. godine
Zapisničar: Nenad Petrović

Predsjednik Zajednice športskih udruga grada Valpova:
Alenko Bajer, dipl.iur.

