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IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 

PROGRAMA JAVNIH POTREBA 
U ŠPORTU NA PODRUČJU 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
ZA 2010. GODINU 

 
 
 
I. UVOD 
 

Ostvareni rezultati u 2010. godini i sustav športa su bili uvjetovani složenim financijskim 
stanjem, koje je ostavljalo malo mogućnosti za razvojne programe i provedbu svih predviđenih 
projekata i programa. 
 

David ŠAIN donio je Svjetsko veslačko zlato u Osijek i Osječko-baranjsku županiju i dokazao 
da se u našoj športskoj sredini radi kvalitetno, promišljeno i sustavno. Njegove kolegice Sonja 
KEŠERAC i Maja ANIĆ, te gimnastičari Robert SELIGMAN i Tomislav MARKOVIĆ, te 
perspektivni mladi športaši kao što su Ivan HORVAT, Donna VEKIĆ itd., pojedinci su koji pokazuju 
svjetlo na kraju tunela kojem svi trebamo težiti. 
 

Organizacijom Svjetskog gimnastičkog kupa "Žito-Gran Prix Osijek 2010." dokazano je da je 
zajedničkim financijskim ulaganjima, odnosno sufinanciranjem više ulagača, prije svega HOO, 
Županije osječko-baranjske, grada Osijeka, Kluba, ali i gospodarskih subjekata, moguće realizirati i 
provesti velike športske manifestacije koje zasigurno doprinose razvoju i promidžbi športa našeg 
područja. 
 
 
II. ZAKONSKE ODREDBE 
 

Provedba i funkcioniranje športa definirana je Zakonom o udrugama (Narodne novine 88/01), 
te Zakonom o športu (Narodne novine 71/06) kao i ostalim zakonima i aktima koji se tiču športske 
djelatnosti. 
 

Zakonom o športu (Članak 76.) propisano je podnošenje izvješća o izvršenju Programa javnih 
potreba u športu i utrošku sredstava za zadovoljavanje istih, a temeljem Programa javnih potreba u 
športu za područje Osječko-baranjske županije za 2010. godinu koji je izradila Zajednica športskih 
udruga i saveza Osječko-baranjske županije, a 18. prosinca 2009. g. usvojila Skupština Osječko-
baranjske županije. 
 
 
III. PROGRAMSKA PODRUČJA 
 

Program javnih potreba u športu na području Osječko-baranjske županije izvršavao se kroz tri 
temeljna programa: 
 
1. Poticanje i promicanje - program koji je sadržavao niz potprograma za lakše planiranje i 

učinkovitiju provedbu svih športskih aktivnosti i djelatnosti na području čitave Osječko-
baranjske županije; 

2. Program sustava školskih športskih natjecanja i aktivnosti; 
3. Program djelovanja Zajednice športskih udruga i saveza Osječko-baranjske županije i 

Granskih saveza. 
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IV. ŠPORTSKA OSTVARENJA 
 
O S I J E K 
 
ŽENSKI NOGOMETNI KLUB "OSIJEK" 
 

Seniorska ekipa Kluba je i u 2010. g. osvojila Prvenstvo Hrvatske i Kup Hrvatske. Ovakav 
veliki uspjeh zasigurno će biti nastavljen i po završetku sezone 2010./2011. jer je Klub u jesenskom 
dijelu suvereno na 1. mjestu bez poraza, s 12 bodova više od drugoplasirane ekipe. 
 

Kao prvak države, Klub je sudjelovao u natjecanju I. kruga UEFA Lige prvaka za žene u 
Osijeku, a sudjelovalo je 4 ekipe. Klub je bio domaćin i organizator kvalifikacijskog turnira za 
Europsko prvenstvo U-19, na kojem su sudjelovale reprezentacije Hrvatske, Rusije, Cipra i Irske. 
 

Za državnu reprezentaciju tijekom 2010. nastupalo je 10 igračica Kluba - za U-17, U-19 i "A" 
reprezentaciju. 
 

Za ostvarene rezultate, Klub je na tradicionalnoj svečanosti "Športaš 2010." proglašen 
najuspješnijim kolektivom Grada i Županije. 
 
VESLAČKI KLUB "IKTUS" 
 

U 2010. g. Klub je sveukupni pobjednik Prvenstva Republike Hrvatske. Na Prvenstvu je 
nastupilo 62 natjecatelja Kluba (46 veslača, 14 veslačica i 2 kormilara). U 36 održanih utrka, Klub je 
nastupio s 42 posade, od kojih je 33 izborilo nastup u 31 finalnoj utrci. Osvojena je ukupno 21 medalja 
- 7 zlatnih, 8 srebrnih i 6 brončanih i to 34 veslača i 2 kormilara. 
 

Kao sudionici Kontinentalnog kupa, bili su ukupni pobjednici na regati održanoj u Vukovaru. 
 

U sastavu izborne vrste Hrvatskog veslačkog saveza, čiji je izbornik Krešimir IŽAKOVIĆ, 
prof., tijekom 2010. g. 8 veslača i veslačica Kluba (7 u seniorskoj i 1 u juniorskoj konkurenciji) 
nastupalo je na regatama Svjetskog kupa, Europskom prvenstvu za seniore i Svjetskom prvenstvu za 
seniore i juniore. 
 

Na tim reprezentativnim nastupima najvrjednije rezultate postigao je David ŠAIN - na 
Svjetskom prvenstvu na Novom Zelandu u četvercu skul osvojio je 1. mjesto i postao svjetski prvak. 
Tim rezultatom uvršten je kao potencijalni "A" kandidat za Olimpijske igre 2012. g. Vrlo vrijedne 
rezultate ostvarile su i Sonja KEŠERAC i Maja ANIĆ, koji su im omogućili uvrštavanje u potencijalne 
"B" kandidate za Olimpijske igre 2012. g. 
 

Da Klub svojim rezultatima predstavlja brend osječkog športa potvrđeno je na tradicionalnoj 
svečanosti "Športaš 2010.", kada su primili nagrade i priznanja u 2 kategorije: najuspješniji športaš 
Grada i Županije (David Šain) i najuspješnija športašica Grada i Županije (Sonja Kešerac i Maja 
Anić). 
 
GIMNASTIČKO DRUŠTVO "OSIJEK - ŽITO" 
 

Za uspješne rezultate Kluba najzaslužniji su seniorski reprezentativci Tomislav Marković i 
Robert Seligman, koji su na međunarodnim nastupima ostvarili zavidne rezultate. 
 

Tomislav MARKOVIĆ je na Europskom prvenstvu u Birminghamu, u konkurenciji od 76 
vježbača, osvojio 14. mjesto u parteru. Nastupi i značajni plasmani  na 7 turnira svjetskog kupa 
osiguralo mu je 5. mjesto u konačnom poretku. U domaćoj konkurenciji aktualni je prvak države na 
parteru, preskoku i karikama. 
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Robert SELIGMAN je, kao reprezentativac Hrvatske, sudjelovao na Europskom prvenstvu u 
Birminghamu (30. mjesto) i Svjetskom prvenstvu u Roterdamu gdje je, u konkurenciji 248 vježbača, 
osvojio 9. mjesto (konj s hvataljkama). Nakon nastupa na 8 turnira svjetskog kupa, u konačnom 
poretku osvojio je 2. mjesto i time ostvario najbolji plasman u karijeri. Tim rezultatima potvrdio je 
status potencijalnog "B" olimpijskog kandidata za Olimpijske igre 2012. g. 
 

Na Prvenstvu Hrvatske - "A" vrhunski program - najbolje rezultate ostvarili su kadet Aurel 
BENOVIĆ, kadetkinja Elija VALENTIĆ i mlađa kadetkinja Marija MILAS, osvojivši ukupno 9 
medalja u 5 disciplina. 
 

Klub je od 5.-7.11.2010. g. bio uspješan organizator Svjetskog kupa "Žito Grand Prix Osijek 
2010". 
 
 
ATLETSKI KLUB "SLAVONIJA - ŽITO" 
 

Atletičari i atletičarke Kluba su u 2010. g. nastupali na otvorenim i dvoranskim državnim 
pojedinačnim prvenstvima u seniorskoj, juniorskoj, mlađejuniorskoj i kadetskoj konkurenciji. 
 

Najzapaženije i najvrijednije rezultate ostvario je Ivan HORVAT (motka) s 1. mjestom u 
seniorskoj, juniorskoj i mlađejuniorskoj konkurenciji i kao najbolji mlađijunior na svjetskoj rang listi, 
te kao jedini sudionik sa područja Slavonije i Baranje na prvim Olimpijskim igrama mladih sa 
osvojenim 8. mjestom. 
 

Atletičari Atletskog kluba "Slavonija" su osvojili 37 medalja na pojedinačnim prvenstvima 
Hrvatske i to: seniori 9 medalja (3-3-3), juniori 9 medalja (2-3-4), mlađi juniori 7 medalja (3-3-1), 
kadeti 12 medalja (5-3-4) i 19 medalja na prvenstvima u svim kategorijama. 
 

U kup natjecanjima nastupili su kadeti i kadetkinje (13 članova u 11 disciplina) i osvojili 6. 
mjesto, juniori i juniorke (16 članova u 20 disciplina ) 6. mjesto, dok su seniori i seniorke osvojile 10. 
mjesto (11 članova u 13 disciplina). 
 

Za reprezentaciju Hrvatske na međunarodnim službenim natjecanjima nastupalo je 9 članova 
Kluba svih kategorija. 
 
 
NOGOMETNI KLUB "OSIJEK" 
 
SENIORI 

• Seniorska ekipa je, po završetku sezone 2009./2010., osvojila 6. mjesto u I. hrvatskoj 
nogometnoj ligi, a nakon jesenskog dijela sezone 2010./2011. nalazi se na 11. mjestu;  

JUNIORI 
• Juniorska ekipa u jesenskom dijelu sezone 2010./2011. zauzima 10. mjesto; 

KADETI 
• Kadetska ekipa zauzima 2. mjesto u 1. HNL svoga uzrasta. 

 
Pored službenih nastupa, sve mlađe dobne kategorije sudjelovale su na velikom broju 

značajnih domaćih i međunarodnih turnira (Kvarnerska rivijera, Mađarska, Njemačka, Austrija, 
Ukrajina) na kojima su, u pravilu, osvajali jedno od prva tri mjesta. 
 
 
MUŠKI RUKOMETNI KLUB "OSIJEK" 
 

U konkurenciji 16 klubova, seniorska ekipa je, po završetku sezone 2009./2010., zauzela 16. 
mjesto i ispala iz I. hrvatske rukometne Premijer lige. Trenutačno, nakon 14 odigranih utakmica, ekipa 
zauzima 6. mjesto u I. HRL. 
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U redovnom sustavu natjecanja Hrvatskog rukometnog saveza, Klub je nastupao s II. ekipom 
(juniori) u konkurenciji seniora u natjecanju III. HRL, s kadetima i mlađim kadetima u I. HRL kadeta i 
mlađih kadeta koja se igra turnirskim sistemom - 13, odnosno 11 odigranih turnira i s ekipom  dječaka 
(98. godište) u Županijskoj ligi. Najbolji rezultat ostvarila je ekipa mlađih kadeta koja je osvojila 3. 
mjesto na završnici 12 ekipa. 
 

U kup natjecanju za sezonu 2010./2011., seniorska ekipa je ispala iz daljnjeg natjecanja nakon 
poraza u Đurđenovcu. 
 
GIMNASTIČKI KLUB "INOVA-GIM" 
 

Na ekipnom Prvenstvu Hrvatske za juniore natjecatelji Kluba osvojili su 1. mjesto, a na 
pojedinačnom, u istoj kategoriji, Andrej KOROSTELJEV osvojio je 2 zlatne i 1 srebrnu, a Renato 
PRPIĆ brončanu medalju. U kategoriji mlađih juniora, na pojedinačnom Prvenstvu RH osvojena je 1 
brončana medalja, a na kadetskom prvenstvu 1. mjesto - konj s hvataljkama osvojio je Mauro 
NEMČANIN. 
 

U kup natjecanju - "C" program - juniorke su ekipno bile 3., a mlađe kadetkinje 2. Juniorka 
Žanet Bilić osvojila je 1. mjesto u višeboju. 
 

Za državnu reprezentaciju na službenim natjecanjima nastupalo je 5 gimnastičara. 
 
ŽENSKI RUKOMETNI KLUB "OSIJEK - PSC OPEL" 
 

U 2010. g. Klub je u redovnom sustavu natjecanja imao seniorsku, kadetsku, mlađe-kadetsku i 
dvije selekcije djevojčica. 
 
SENIORKE 

• Seniorska ekipa je na kraju sezone 2009./2010. osvojila 10. mjesto, a u sezoni 2010./2011. 
trenutno zauzima 12. mjesto u konkurenciji 12 klubova 1. HRL. U kup natjecanju je ostvarila 
3 pobjede i 1 poraz. 

KADETKINJE 
• Kadetska ekipa je u 1. HRL (pet turnira po dvije utakmice), u konkurenciji 11 klubova, 

zauzela 4. mjesto. Mlađekadetska ekipa i  2 ekipe djevojčica (rođ. 1996. i mlađe i 1998. i 
mlađe) u natjecanju 1. hrvatske lige (turnirski - 5 turnira) u konačnom poretku osvojile su 3., 
6. i 5. mjesto. 

 
ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB "OSIJEK" 
 

Po završetku sezone 2009./2010., seniorska ekipa je izgubila status člana 1-A lige osvojivši 
posljednje, 10. mjesto. Kao član 1. lige, u jesenskom dijelu sezone 2010./2011., seniorska ekipa je 
trenutačno 3., s realnim izgledima za povratak u najviši rang natjecanja. 
 

Na natjecanjima mlađih dobnih kategorija najbolje plasmane ostvarila je kadetska ekipa koja 
je 2. u RH, a na Kupu gradova osvojila je 2. mjesto. Mlađe kadetkinje izborile su pravo sudjelovanja 
na državnom prvenstvu u kojem su osvojile 7. mjesto. 
 
MUŠKI ODBOJKAŠKI KLUB "MURSA - PAN PAPIRNA INDUSTRIJA" 
 

U sezoni 2009/10. seniorska je momčad zauzela 7. mjesto. Na prvenstvima Hrvatske mlađe 
kategorije su ostvarile sljedeći plasman: 7. mjesto (juniori), 4. mjesto (kadeti), 1. mjesto (mlađi 
kadeti). 
 

U sezoni 2010/11. momčad Murse zauzima 1. mjesto u Superligi (prvi stupanj natjecanja) 
nakon jesenskog dijela natjecanja, a igrala je na Final fouru Kupa Hrvatske, gdje je zauzela 4. mjesto. 
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PLIVAČKI KLUB "OSIJEK - ŽITO" 
 

Članovi Kluba su u izvještajnom razdoblju sudjelovali na 2 državna ekipna apsolutna  
prvenstva (Zagreb i Šibenik) i na 6 državnih pojedinačnih prvenstava za seniore, juniore, mlađe 
juniore i kadete u malim i velikim bazenima. Na svim natjecanjima sudjelovalo je 62 člana Kluba u 
preko 150 disciplina, a osvojili su 29 medalja (7 zlatnih, 11 srebrnih i 11 brončanih). 
 

Pored službenih natjecanja, svih 118 registriranih članova i 40-tak početnika Kluba sudjelovali 
su na 15 mitinga u Hrvatskoj i inozemstvu. 
 

Najvrjedniji rezultat u 2010. g. ostvarila je štafeta u sastavu Paula i Laura HERAK, Mihaela 
LUBINA i Barbara PRŠA u disciplini 4 x 50 m mješovito, postavivši novi rekord RH u kategoriji 
mlađih juniorki. 
 

Postignuti rezultati osigurali su da Klub na sveukupnoj ljestvici uspješnosti hrvatskih 
plivačkih klubova u ženskoj konkurenciji zauzme 8. mjesto, a u muškoj 18. od 41 kluba koji su 
osvajali bodove. 
 
KOŠARKAŠKI KLUB "MURSA" 
 

U 2010. g. Klub je sa seniorskom ekipom nastupao u A-2 ligi, juniorskom - kadetskom 
ekipom u B-1 ligi, juniorskoj i kadetskoj ligi - regija Istok i međunarodnoj ligi Alpe Adria BCCA, u 
kojoj sudjeluju ekipe iz Italije, Slovenije, Mađarske, BiH i Crne Gore. 
 

Prije početka sezone 2009./2010., seniorska ekipa je, zbog financijskih razloga, istupila iz 
natjecanja u A-1 ligi i nastavila natjecanje u A-2 ligi s isključivo igračicama juniorskog i kadetskog 
uzrasta. Sezonu je završila na 7. mjestu (5 pobjeda i 11 poraza). Nakon prvog dijela sezone 
2010./2011. ekipa je u 8 kola ostvarila 3 pobjede i 5 poraza. 
 

Od mlađih selekcija najbolje rezultate ostvarila je kadetska selekcija koja je, kao prvak regije, 
sudjelovala na poluzavršnici državnog prvenstvo u Šibeniku. 
 

Karmen ČIČIĆ je na Europskom prvenstvu u Grčkoj nastupila za kadetsku reprezentaciju 
Hrvatske (osvojena srebrna medalja), dobitnica je Trofeja „Kuna“ i ima status darovite športašice VI. 
kategorije. Na pripremama juniorske reprezentacije Hrvatske pozivane su igračice Ida BUGARIĆ, 
Marina GRBEŠA i Ksenija ŠARLIJA. 
 
GRAĐANSKO STRELJAČKO DRUŠTVO "OSIJEK 1784." 
 

Članovi Društva su u 2010. g. nastupili na 112 prvenstava Županije, županijskoj ligi, na tri 
pozivna i izborna turnira, na 117 prvenstava Hrvatske, 33 finala  kupa Hrvatske i u 7 kola Prve A lige. 
 

Na natjecanjima je nastupilo 70 članova koji su ostvarili 327 nastupa. Na ekipnim državnim i 
kup natjecanjima osvojili su 16 medalja (7 zlatnih, 4 srebrne i 5 brončanih), a na pojedinačnim 
natjecanjima 29 medalja (8 zlatnih, 12 srebrnih i 9 brončanih). 
 

U Prvoj A ligi - zračni pištolj međunarodni program - muška ekipa osvojila je 7. mjesto. 
Članovi Društva nastupali su i na međunarodnim natjecanjima u Münchenu, Beogradu, Novom Sadu i 
Zagrebu. 

 
Klub je, povodom Dana Grada Osijeka, bio uspješan organizator tradicionalnog 7. trofeja 

Osijeka. 
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KUGLAČKI KLUB "KONIKOM OSIJEK" 
 

Prva ekipa natjecala se u I. hrvatskoj ligi i na kraju sezone osvojila 5. mjesto, a u sezoni 
2010./2011. trenutačno je na 6. mjestu. Kao prvaci regije u kup natjecanju, seniorska ekipa je 
sudjelovala na finalnom turniru i osvojila 4. mjesto. 
 

U mlađim dobnim kategorijama - ekipna natjecanja - na Prvenstvu Hrvatske juniori su bili 3., 
mlađi juniori 2., kadeti 1. 
 

Na pojedinačnim prvenstvima Hrvatske, članovi Kluba sudjelovali su u svim dobnim 
kategorijama i osvojili 10 medalja (4 x 1. mjesto, 1 x 2. mjesto i 5 x 3. mjesto). 
 

Za reprezentaciju Hrvatske u 2010. g. nastupali su senior Mario MUŠANIĆ na SP - 
pojedinačno u Austriji i u tandem-mix sa Željkom OREHOVEC osvojio 3. mjesto i junior Marko 
TOMIĆ na Svjetskom prvenstvu U-23 u Rijeci. 
 
STOLNOTENISKI KLUB "VODOVOD OSIJEK" 
 

U službenom ekipnom natjecanju u 2010. g. nastupili su seniori u 1. hrvatskoj ligi - 8. mjesto, 
seniorke u 2. hrvatskoj ligi Istok - 4. mjesto i juniori 3. mjesto u Hrvatskoj. 
 

Na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske Dunja TOMIĆ osvojila je 2. mjesto - pojedinačno i 3. 
mjesto u paru. 
 

Na rang listi Hrvatske - juniori Vjekoslav ZOVKO zauzima 4. mjesto, Davor LONČAR 5. 
mjesto, kadetkinja Dunja Tomić 4. mjesto, a u konkurenciji mlađih kadeta Justina MIHALJEVIĆ i  
Mario BENEK su na 1. mjestu. 
 
KOŠARKAŠKI KLUB "OSJEČKI SOKOL" 
 

Klub ima 5 selekcija (seniori, juniori, kadeti, mlađi kadeti i početnici) koje sudjeluju u 
redovnom natjecanju i za koje nastupa 64 registrirana igrača. 
 
SENIORI 

• Seniorska ekipa u A-2 ligi Istok trenutačno je na 3. mjestu; 
KADETI 

• Kadetska selekcija i početnici trenutačno na 1. mjestu i već izborenim pravom sudjelovanja na 
poluzavršnici i završnici prvenstva RH. 

 
Tijekom 2010. jedan kadet i dva mlađa kadeta pozvana su na pripreme reprezentacije. Klub je 

bio uspješan organizator Međunarodnog memorijalnog turnira Dražena Pešića - Drlje, na kojem je 
sudjelovalo 4 ekipe. 
 
DIZAČKI KLUB "SLAVONIJA" 
 

Članovi Kluba su u 2010. g., po programu nacionalnog saveza, sudjelovali u svim 
kategorijama natjecanja s maksimalnim brojem natjecatelja - ekipnom prvenstvu, kup natjecanju, 
pojedinačnim seniorskim, juniorskim i kadetskim prvenstvima, nastupi za državnu reprezentaciju i na 
više jakih međunarodnih turnira. 
 

Na seniorskom ekipnom prvenstvu osvojili su 2. mjesto. Na pojedinačnom seniorskom 
prvenstvu Republike Hrvatske članovi Kluba postali su prvaci u 4 kategorije, viceprvaci u 3 kategorije 
i osvojili jedno 3. mjesto. Na juniorskom prvenstvu osvojeno je jedno 1. i jedno 2. mjesto, a na 
kadetskom jedno 1. mjesto. 
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Od pojedinaca, najzapaženije rezultate ostvario je državni reprezentativac Ante VUKOVIĆ 
koji je na turniru u Sarajevu proglašen najboljim natjecateljem, a na turniru u Konjicu osvojio je 2. 
mjesto iza viceprvaka Europe u biatlonu. 
 
VATERPOLO KLUB "KRUNA OSIJEK" 
 

Klub je sa svojih 6 kategorija (seniori, juniori, mlađi juniori, kadeti, mlađi kadeti i nade) 
sudjelovao u prvenstvenim i kup natjecanjima. 
 

Seniorska ekipa, član II. hrvatske vaterpolo lige,  na kraju sezone za 2010. osvojila je 2. 
mjesto. Promjenom sustava koje se sada igra jesen - proljeće, odmah je nastavila natjecanje u 1. B ligi 
s 8 klubova, u kojoj je do sada odigrano 3 kola. 
 

Sve mlađe dobne kategorije sudjelovale su na  prvenstvu države i u  kup natjecanju. Najbolje 
plasmane u 2010. g. ostvarili su kadeti koji su osvojili 2. mjesto u kup natjecanju, od 68 klubova koji 
su sudjelovali u natjecanju.  
 
ŠAHOVSKI KLUB "ETF - OSIJEK" 
 

Seniorska ekipa, član I. šahovske lige Hrvatske, u konkurenciji 12 ekipa na prvenstvu u 
Šibeniku, osvojila je 7. mjesto. U Kupu Hrvatske, također u Šibeniku, osvojili su 7. mjesto u 
konkurenciji od 34 ekipe. Kadetska ekipa sudjelovala je u natjecanju II. kadetske lige i od 13 ekipa 
osvojila je 3. mjesto. Druga seniorske ekipa (studenti) nastupali su u 4. međužupanijskoj ligi. 
 

Članovi Kluba Zoran JOVANOVIĆ i Ivan LEVENTIĆ tijekom godine potvrdili su titule 
velemajstora, što je najviši rang igrača u šahu. 
 

Zoran Jovanović je na Pojedinačnom prvenstvu Hrvatske osvojio 11. mjesto. U 2010. g. 
nastupao je za reprezentaciju, koja je na Mitropa kupu osvojila 4. mjesto. Na 11. pojedinačnom 
Evropskom prvenstvu u šahu, na kojem je sudjelovalo 408 igrača, nastupili su Zoran Jovanović (152.) 
i Nenad FERČEC (216.). 
 
AEROKLUB "OSIJEK" 
 

Na državnom ekipnom prvenstvu (Vrsar, kolovoz 2010. - 37 natjecatelja iz 7 klubova) u 
disciplinama cilj i figure u generalnom poretku žene su osvojile 2. i 3. mjesto, a muškarci 2. mjesto. 
Deset članova Kluba osvojilo je četiri 1. mjesta i jedno 3. mjesto. 
 

U Kup natjecanju (Zagreb, srpanj 2010.), u konkurenciji 24 natjecatelja iz 5 klubova u 
disciplini cilj, Klub je osvojio ekipno 1. mjesto. Na Svjetskom kupu (Bled, lipanj 2010.), Klub je u 
disciplini cilj, u konkurenciji 44 sudionika, osvojio 21. mjesto. Na pojedinačnim natjecanjima 
Svjetskog kupa, dva člana Kluba, u konkurenciji 35-40 ekipa i 150-200 natjecatelja u disciplini cilj, 
osvojili su 3. i 4. mjesto. 
 

Za reprezentaciju su nastupila četiri člana Kluba (SP, Crna Gora) u disciplinama cilj i figure. 
 

Klub je i u 2010. bio organizator 39. akcije Zmajevi nad gradom u kojoj su sudjelovali učenici 
iz 18 osnovnih škola grada, Dječjeg doma iz Pečuha i učenici osnovnih škola okolnih mjesta.  
 
MALONOGOMETNI KLUB "OSIJEK V.B.K." 
 

Aktivnosti Kluba u 2010. g. realizirane su sudjelovanjem seniorske ekipe u natjecanju 1. 
HMNL i kadetske ekipe u natjecanju u 1. županijskoj ligi. 
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U sezoni 2009./2010. seniorska ekipa je, u konkurenciji 14 klubova, zauzela 12. mjesto i 
nakon dopunskih kvalifikacija osigurala i nadalje prvoligaški status. Trenutačno, nakon prvog dijela za 
sezonu 2010./2011. u konkurenciji 13 klubova, ekipa je na 10. mjestu. 
 

U kup natjecanju seniori su se plasirali među 32 kluba. Kadetska ekipa je u konkurenciji 9 
klubova na 1. mjestu. 
 

Za državnu reprezentaciju nastupali su seniori Gordan DUVANČIĆ i Armando KAJFEŠ, a za 
mlađe kategorije Robert NOSPAK. 
 
JUDO KLUB "MLADOST" 
 

Članovi Kluba sudjelovali su na državnim pojedinačnim prvenstvima u 5 dobnih kategorija u 
muškoj i ženskoj konkurenciji, ekipnom kup natjecanju, na 21 turniru u Hrvatskoj i inozemstvu, te na 
službenim nastupima za nacionalnu vrstu. 
 

Na svim državnim pojedinačnim prvenstvima nastupio je 41 član Kluba u 29 kategorija, a 
osvojili su 14 medalja. U kup natjecanju, nastupima u 2 kola, Klub je ekipno osvojio 5. mjesto. U 
natjecanju je u 5 kategorija sudjelovalo 9 članova. Na turnirima je osvojeno  preko 200 medalja. Na 
službenim nastupima za nacionalnu vrstu sudjelovali su Mislav KRČEK (kadetska i juniorska) i Sara 
MATIJEVIĆ (mlađekadetska). 
 

Klub je bio organizator 5. memorijalnog turnira Josipa Potneka koji je, po broju sudionika, bio 
najbolji do sada. 
 
TENISKI KLUB "OSIJEK" 
 

U 2. hrvatskoj ligi seniorski sastav je, u konkurenciji 10 klubova, osvojio 2. mjesto. Za ekipu 
je tijekom sezone nastupilo 13 igrača. 
 

Na seniorskom pojedinačnom prvenstvu Hrvatske na kojem je sudjelovalo 64 tenisača, Ivan i 
Matej SABANOV osvojili su 2. mjesto - parovi. Na juniorskom pojedinačnom prvenstvu Hrvatske 
(Osijek, 1.-6. svibnja) sudjelovalo je 100 tenisača. Od 9 članova Kluba najbolje rezultate, osvajanjem 
1. mjesta, ostvarili su par Ivan i Matej Sabanov i mješoviti par Bruno MANDIĆ - Donna VEKIĆ. 
 

Klub je organizirao 4 otvorena prvenstva i međunarodni turnir Futures ITF. 
 
KONJIČKI KLUB "OSIJEK" 
 

Članovi Kluba, 15 registriranih športaša, nastupali su na pojedinačnim državnim prvenstvima, 
pojedinačnim kup natjecanjima i za državnu reprezentaciju na međunarodnim službenim natjecanjima. 
 

Na pojedinačnom državnom prvenstvu najuspješniji su bili Srđan GRMAŠKOSKI i Zoran 
MUNDUKOVIĆ, koji su osvojili 2. i 3. mjesto za mlade konje i 5. i 8. mjesto za petogodce. Na 
pojedinačnom kup natjecanju "Croatia Cup", na kojem je nastupilo 7 članica Kluba, Danijela 
ŽULJEVIĆ je nakon 6 kola plasirana na 12. mjestu u ukupnom poretku, u konkurenciji 20 jahača i 
jahačica. U natjecanju je najbolje plasmane ostvarila u III. kolu  osvojivši 1., 2. i 4. mjesto. 
 

Za državnu reprezentaciju nastupali su Danijela Žuljević na Balkanskom prvenstvu i Marko 
VIDAČIĆ, koji je osvojio 8. mjesto u zaprežnom športu - disciplina dresura. Ostvarenim plasmanom 
ispunio je normu za plasman na Svjetsko prvenstvo 2011. g. 
 

Klub je organizirao tradicionalni "Pokal Grada Osijeka" (26. rujna), na kojem se u 6 disciplina 
natjecalo 15 jahača. 
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KLUB RITMIČKO ŠPORTSKE GIMNASTIKE "RONDO" 
 

Klub je u 2010. g. nastupao na državnom ekipnom prvenstvu, pojedinačnom "B" programu, 
grupnom "C" programu u seniorskoj, juniorskoj, kadetskoj i mlađekadetskoj konkurenciji i na 23 
međunarodna turnira u Hrvatskoj i inozemstvu. 
 

Na državnom ekipnom prvenstvu 20 natjecateljica Kluba nastupilo je u 6 disciplina i ostvarile 
sljedeće plasmane - 2. mjesto mlađe kadetkinje, 3. mjesto kadetkinje i 3. mjesto juniorke. 
 

Organiziran je 3. međunarodni "Rondo kup" na kojem je, iz 35 klubova i 30 država, 
sudjelovalo 153 natjecateljica. 
 
KICKBOXING KLUB "SVETI DUH" 
 

Članovi Kluba su u 2010. g. nastupali na državnim prvenstvima za seniore i juniore, kup 
natjecanju, za državnu reprezentaciju i na tri pozivna turnira. 
 

Devet seniora Kluba su u konkurenciji 85 seniora iz 24 kluba, na Državnom prvenstvu u 
disciplini low kicku (Šibenik), osvojili 2 zlatne i 1 brončanu medalju. U disciplini full contact 
(Zagreb), među 50 natjecatelja iz 21 kluba, član Kluba je osvojio 3. mjesto. Na Državnom prvenstvu u 
disciplini K-1 (Split), u konkurenciji 33 natjecatelja iz 15 klubova, šest članova Kluba osvojili su dva 
1. mjesta, dva 2. mjesta i jedno 3. mjesto. U disciplini full contact na juniorskom prvenstvu države na 
kojem je sudjelovalo 59 boraca iz 19 klubova, član Kluba je osvojio 3. mjesto. 
 

Za reprezentaciju na Europskom kickboxig prvenstvu (Baku, Azerbejdžan) članovi Kluba 
Marin ROSO i Luka ŠIMIĆ osvojili su 2. i 5. mjesto. U meču za obranu europske titule WAKO-PRO 
u low kicku nastupio je Marin Roso i izgubio meč. 
 
KARATE KLUB "ESSEKER" 
 

Klub je, sa svojim 41 članom, nastupao na ekipnom i pojedinačnom državnom prvenstvu za 
seniore, kadete - juniore - mlađe seniore, mlađe učenike - učenike - mlađe kadete u katama i borbama. 
Na svim prvenstvima sudjelovalo je 35-40 klubova. 
 

Ekipno najbolji plasman ostvarili su seniori osvojivši 5. mjesto. U pojedinačnoj konkurenciji 
na prvenstvima članovi Kluba osvojili su 5 medalja - 2 srebrne i 3 brončane. Na prvenstvu Europe za 
juniore nastupio je kata tim u sastavu Ivan GLAVAŠ, Matej ŠIMIĆ i Hrvoje VIDAKOVIĆ. 
 

Pored službenih natjecanja, članovi Kluba nastupili su na 6 međunarodnih turnira i 10-tak 
manjih turnira koji su služili za provjeru pripremljenosti natjecatelja. 
 
ŠPORTSKO-PLESNI KLUB "D&D" 
 

Klub je bio organizator Prvenstva Hrvatske (27.3.2010.) u latinoameričkim plesovima na 
kojem su osvojili 3 medalje - po jednu zlatnu, srebrnu i brončanu. Sudjelovali su i na državnom 
prvenstvu u 10 plesova (Virovitica, 24.10.2010.) 
 

Za reprezentaciju su nastupila 2 para. Par Mateo CVENIĆ - Rita TOVILO sudjelovao je na 
Svjetskom prvenstvu u latinoameričkim plesovima u Rigi i, od 70 parova, zauzeli 35. mjesto. 
 
TAEKWONDO KLUB "OSIJEK" 
 

Na ekipnom prvenstvu Slavonije i Baranje seniorska ekipa osvojila je 1. mjesto, a 
mlađekadetska ekipa 2. mjesto. Na tehničkom Prvenstvu Hrvatske, članovi Kluba Laura ZAHIROVIĆ 
i Alen VEKIĆ osvojili su 3. mjesta. Pored navedenih natjecanja, Klub je sudjelovao i na 17 drugih 
susreta, a natjecatelji su osvojili 31 zlatnu, 41 srebrnu i 75 brončanih medalja. 
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MARATON KLUB "HRVATSKI SOKOL - GPP OSIJEK" 
 

Klub je na ekipnom Prvenstvu Hrvatske u krosu u muškoj konkurenciji osvojio 4. mjesto (10 
klubova i 36 sudionika), a u ženskoj konkurenciji također 4. mjesto (7 klubova i 25 sudionica). 
Najbolji pojedinačni plasman je 3. mjesto u muškoj i ženskoj konkurenciji. 
 

Na ekipnom prvenstvu u planinskom trčanju, u konkurenciji 16 sudionika iz 4 kluba, seniorke 
su osvojile 1. mjesto. Pojedinačni plasmani su 1., 6. i 10. mjesto. Na pojedinačnom državnom 
prvenstvu u polumaratonu seniori su osvojili 8. i 19. mjesto, a seniorke 4. i 5. mjesto. Na disciplini 
maraton seniori su osvojili 6. i 12. mjesto, a seniorka 2. mjesto. 
 
RONILAČKI CENTAR "OSIJEK" 
 

Na Prvenstvu Hrvatske u podvodnom hokeju, u konkurenciji 4 ekipe, Klub je osvojio 2. 
mjesto za 2010. g. 
 

Na kup natjecanju u disciplini ronjenje na dah osvojeno je 3. mjesto, a u istoj disciplini na 
pojedinačnom državnom prvenstvu član kluba osvojio je 3. mjesto. Junior Davor PANJKOVIĆ je na 
zimskom Kupu Hrvatske osvojio dva 3. mjesta u disciplinama brzo i vješto i plivanje perajama na 50 
metara. 
 
BADMINTONSKI KLUB "OSIJEK" 
 

Devet članova Kluba nastupilo je na ekipnom kup natjecanju za seniore i, u konkurenciji 13 
klubova, osvojili 6. mjesto. Na istom natjecanju za pojedince, predstavnik Kluba osvojio je 2. mjesto u 
konkurenciji 10 natjecatelja. Članovi Kluba nastupali su i na državnom pojedinačnom prvenstvu 
Hrvatske za seniore i veterane. Veterani (12) su u 9 disciplina, u konkurenciji 36 sudionika iz 9 
klubova, osvojili 4 srebra i 10 bronci. 
 
BOKSAČKI KLUB "OSIJEK" 
 

Natjecatelji Kluba nastupali su na pojedinačnim prvenstvima Hrvatske za kadete i juniore. 
Kadeti, 4 boksača, osvojili su 1 broncu, a  3 boksača juniorskog uzrasta 2 brončane medalje. 
 

Ante ČEPO nastupio je za državnu reprezentaciju na međunarodnim turnirima "A" kate-gorije 
u Zagrebu i Ostravi i osvojio 5. mjesto. 
 
UDRUGA ZA PRAKTIČNO STRELJAŠTVO "PAMPAS" 
 

UPS "Pampas" organizirao je Ligu UPS "Pampas" (6 kola), 4. siječanjski kup, 16. kup Osijeka 
i 9. memorijal dr. Branimira Kovačića, te sudjelovao na 5 međunarodnih natjecanja u inozemstvu i 3 u 
Hrvatskoj. 
 

Svojim uspješnim nastupima na domaćim i međunarodnim natjecanjima Franjo NAĐ osi-
gurao je status reprezentativca i nastup na Europskom prvenstvu u Beogradu na kojem je, u 
konkurenciji 327 natjecatelja iz 32 države, osvojio 17. mjesto. 
 
 
Đ A K O V O 
 

Zajednica športskih udruga grada  Đakova objedinjuje rad 38 registriranih članica koje djeluju 
na području Đakovštine. 
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Od najznačajnijih manifestacija u organizaciji i suorganizaciji Zajednice svakako treba 
istaknuti Proglašenje najboljih športaša i kolektiva Grada; obilježavanje Svjetskog dana športa; 5. 
Međunarodni turnir "Zlatni dukat 2010."; pojedinačno Prvenstvo RH u tenisu za mlađe uzrasne 
kategorije; 1. Svjetsko prvenstvo u grapplingu za kadeta, juniore i veterane; 5. Otvoreno prvenstvo u 
šahu "Dama"; 3. Otvoreno kadetsko prvenstvo "Mala dama"; kao i niz drugih manjih turnira, utakmica 
i ostalih natjecanja. 
 
KARATE KLUB ĐAKOVO 
 

Karate klub ostvaruje niz zapaženih rezultata u pojedinačnim i ekipnim natjecanjima kadeta, a 
najzapaženiji rezultat ostvaruje Toni BOŠNJAK osvajanjem 4. mjesta na Prvenstvu Hrvatske u Rijeci. 
U organizaciji Kluba održan je "Zlatni dukat 2010.", gdje su članovi Kluba osvojili zlatna odličja u 
svojim kategorijama; Morena Di Carlo i David Krivošić, pojedinačno i kata tim u sastavu:Ivana 
Bošnjak, Tea Jahić i Anela Gajić. 
 
RUKOMETNI KLUB 
 

Muška ekipa RK Đakova natječe se u I. Dukat Hrvatskoj rukometnoj ligi gdje zauzima 8. 
mjesto, dok se ženska ekipa ŽRK Pan-Đakova natječe u II. Hrvatskoj rukometnoj ligi i zauzima 6. 
mjesto. Kadetska ekipa na Prvenstvu Hrvatske osvojila je 6. mjesto. 
 
ŠAHOVSKI KLUB  
 

Na pojedinačnom Prvenstvu Hrvatske Hrvoje STEVIĆ kao član ŠK "Đakovo" osvojio je 4. 
mjesto, a članica ŠK "Dama" Ivanka RAGUŽ je na Otvorenom Božićnom turniru u Rijeci osvojila 2.-
7. mjesto. Josipa AŠČIĆ na istom natjecanju osvojila je 25. mjesto. 
 

ŠK "Dama" organizirao je 5. Otvoreno prvenstvo u šahu "Dama" i 3. Otvoreno kadetsko 
prvenstvo "Mala dama". 
 
HRVAČKI KLUB "TRIANGLE" 
 

Hrvački klub Triangle bio je domaćin 1. Svjetskog prvenstva u Grapplingu za kadeta, juniore i 
veterana. Najuspješnija natjecateljica ovog prvenstva bila je Marija ŠOLA, dvostruka prvakinja u 
juniorskoj konkurenciji do 50 kilograma (s kimonom i bez kimona). Medalje su još osvojili: 

• Denny VUKOVIĆ - 1. mjesto kadeti do 75 kg i 2. mjesto juniori do 75 kg; 
• Adriana VUKOVIĆ - 1. mjesto kadetkinje do 40 kg; 
• Hrvoje CICVARIĆ - 1. mjesto kadeti do 40 kg; 
• Iva MIHALJ - 1. mjesto kadetkinje do 55 kg; 
• Tomislav BUNOZA - 1. mjesto juniori do 60 kg. 

 
TENIS KLUB "ĐAKOVO" 
 

Tenis klub Đakovo natječe se u III. Hrvatskoj teniskoj ligi i zauzima 2. mjesto. Od pojedinaca 
posebno treba istaći osvajanje 3. mjesta Maria Hardia na Mastersu Hrvatske do 10 godina, kao i 
Leonarde Jagodić, kadetske reprezentativke Hrvatske. 
 
KONJIČKI KLUB ERGELA ĐAKOVO 
 

Osim organizacije natjecanja u preponskom jahanju „Croatia Cup“ Konjički klub Ergela 
Đakovo posebno se ponosi svojim pojedincima Josipom Zrinom koji se u kategoriji dvoprega plasirao 
na Svjetsko prvenstvo u Parizu i Teom Tosenberger koja u svojoj konkurenciji ostvaruje zavidne 
rezultate. 
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D O NJ I   M I H O LJ A C 
 

Zajednica športskih udruga grada Donjeg Miholjca objedinjuje rad 28 članica kroz 15 
športskih grana. 
 
TAEKWONDO KLUB "DONJI MIHOLJAC" 
 

Članovi kluba uz poteškoće u provedbi trenažnog procesa ostvarili su kvalitetne rezultate na 
svim natjecanjima na kojima su sudjelovali, te je tako na Prvenstvu Slavonije i baranje osvojeno u 
seniorskoj konkurenciji 2. i 3. mjesto, u konkurenciji juniora dva 2. mjesta i u konkurenciji kadeta tri 
2. mjesta i tri 3. mjesta. Na međunarodnom prvenstvu  Susedgrad sokol pokal juniorke su osvojile 1. i 
2. mjesto, seniorka 1. mjesto a kadet 3. mjesto. 
 

Zapažen rezultat Klub je osvojio i na memorijalnom turniru "Bljesak 1995" u Novskoj 
osvajanjem jednog 1. mjesta i pet 3. mjesta. 
 

13 kandidata pristupilo je polaganju za više pojaseve od strane ovlaštenog ispitivača HTSa. 
 
STOLNOTENISKI KLUB "DONJI MIHOLJAC" 
 

Seniorska ekipa natječe se u III. Hrvatskoj stolnoteniskoj ligi - regija Istok, te osvaja zapaženo 
2. mjesto. 
 

Ostvareni rezultati: 
• 1. mjesto ekipno - mlađe kadetkinje, Prvenstvo Regije; 
• 1. i 2. mjesto pojedinačno - mlađe kadetkinje, Prvenstvo Regije; 
• 7. i 10. mjesto - mlađe kadetkinje, TOP 12 RH; 
• 1. mjesto pojedinačno - mlađe kadetkinje, 2. kvalifikacijski regionalni turnir za PH. 

 
HK TEAM CARVALHO DONJI MIHOLJAC 
 

Članovi Kluba nastupili su na gotovo svim turnirima u Državi, te na velikom broju natjecanja 
u susjednim državama, te je ostvaren čitav niz vrijednih rezultata. 

• Andrea ŠIKLUŠIĆ 
o 1. mjesto RH grappling FILA 
o 1. mjesto Europsko prvenstvo u BJJ - Portugal 
o 4. mjesto Svjetsko prvenstvo u BJJ - SAD 

• Matea ŠNALCER 
o 2. mjesto Svjetsko prvenstvo u FILA - SAD, juniorka 
o 1. mjesto RH grappling, juniorka 
o 2. mjesto RH BJJ, seniorka 

• Josip ŠIMARA 
o 4. mjesto Svjetsko prvenstvo grappling FILA, kadet 
o 3. mjesto RH grappling FILA, kadet 
o 1. mjesto Otvoreno prvenstvo RH u BJJ 

• Marin KOVAČEVIĆ 
o 1. mjesto Svjetsko prvenstvo grappling FILA, školarac 
o 1. mjesto RH grappling FILA, školarac 
o 1. mjesto RH BJJ, školarac 

• Domagoj ŠTEFAN 
o 2. mjesto Svjetsko prvenstvo grappling FILA, školarac 
o 1. mjesto RH BJJ, školarac 
o 1. mjesto RH grappling FILA, školarac 
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Posebno su se svojim nastupima i rezultatima istakli i Marija PAVLOVIĆ, Anamarija 
RUŠANAC, Lucija PAVIN, Sara SKOK, Nikolina RAKITOVAC, Antonio PETRIŠEVAC, Ivana 
SEVER, Danijel RUŠANAC, Anita IVIĆ, Ana ADAŠEVIĆ… 
 
HRVAČKI KLUB DONJI MIHOLJAC 
 

U 2010. godini Hrvački klub proveo je i organizirao čitav niz natjecanja, a u svrhu 
popularizacije ovog športa u mlađim dobnim kategorijama. Posebno treba istaći natjecanja na kojima 
su ostvareni i zapaženi rezultati članova Kluba od klupskih, međužupanijskih, pa sve do: 

o Prvenstvo Hrvatske za dječake, grčko rimskim načinom; 
o Prvenstvo Hrvatske za kadete, grčko rimskim načinom; 
o Prvenstvo Hrvatske za dječake, slobodnim načinom; 
o Božićni turnir, dječaci i kadeti; 
o Prvenstvo Hrvatske za juniore; 
o Prvenstvo Hrvatske za seniore. 

 
RUKOMETNI KLUB "MLADOST" 
 

Izborom novog vodstva Kluba vidljivi su i pozitivni rezultatski pomaci. Klub se natječe u II. 
Hrvatskoj rukometnoj ligi, gdje zauzima 3. mjesto. Posebice raduje početak rada s mlađim dobnim 
skupinama, kao i školovanje trenerskog rukometnog kadra. 
 
NOGOTENISKI KLUB "DONJI MIHOLJAC" 
 

Nogoteniski klub „Donji Miholjac“ najtrofejniji je nogoteniski klub u RH. Članovi kluba Ivan 
PLECHINGER, Marko SENTA i Vatroslav ŠRAJER prvaci su Hrvatske u svim kategorijama na 
održanom Prvenstvu Hrvatske u Donjem Miholjcu. Najbolji igrač PH je Marko Senta. 
 

Na Svjetskom prvenstvu održanom u Istambulu Ivan Plkechinger i Marko Senta osvojili su tri 
brončane medalje. 
 
TENISKI KLUB "DONJI MIHOLJAC" 
 

Teniski klub Donji Miholjac u 2010. godini sa svojom 1. ekipom ostvario je plasman u I. 
Hrvatsku tenisku ligu, dok se sa svojom 2. ekipom natječe u 3. HTL te zauzima 7. mjesto. 
Osim plasmana u I. HTL posebice raduje rad s mlađim kategorijama. 
 
ŠAHOVSKI KLUB "DONJI MIHOLJAC" 
 

ŠK "Donji Miholjac" natječe se u II ligi za žene, te osvajaju 1. mjesto na Prvenstvu Županije, 
1. mjesto na Prvenstvu Županije za kadetkinje, te 5. mjesto na finalu RH I. kadetske lige. 
Posebice se ističe Heike ROKLICER koja osvaja: 

• 1. mjesto na prvenstvu Slavonije i Baranje do 16. godina,  
• 4. mjesto na Prvenstvu RH, pojedinačno 
• Najuspješnija I. ploča na Prvenstvu RH kadetkinja, ekipno 

 
 
N A Š I C E 
 

Športska zajednica grada Našica djeluje kroz 44 udružene članice, a najznačajnije aktivnosti u 
2010. godini bile su organizacija Božićnog malonogometnog turnira za seniore, veterane i mlade, 
proglašenje najboljih športaša, Izvještajno-izborna Skupština, organizacija Rifijade i suorganizacija 
čitavog niza klupskih natjecanja svojih članica. 
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RUKOMETNI KLUB "NEXE" 
 

Rukometni klub "Nexe" ponovio je rezultat iz prethodne godine - 2. mjesto I. Dukat lige 
Hrvatske. Igrali su 3. kolo EHF. U polufinalu Kupa Hrvatske izgubili su od državnog prvaka i 
pobjednika Kupa. Petorica članova Kluba Hrvatski su reprezentativci, što posebice utječe na broj 
novih mladih članova Kluba u školi rukometa koja broji preko 150 djece. 
 

Druga ekipa RK "Nexe" ispala je iz II. Lige, te su na osmom mjestu u III. Ligi. 
 
KOŠARKAŠKI KLUB "NAŠICE" 
 

Ponavljanje vrijednog rezultata (2. mjesto) nije bilo ostvarivo zbog financijskih poteškoća 
Kluba, te je Klub bio prisiljen natjecati se u nižoj B1 ligi, gdje zauzima 5. mjesto s potpuno novim 
domaćim igraćim kadrom. 
 

Seniorke se natječu u B1 ligi i drže 5. mjesto. 
 
BOĆARSKI KLUB 
 

BREZIK I WELS - postižu dobre rezultate osvajanjem 3. i 4. mjesta u trećoj (Brezik) i 4. i 1. 
mjesta (u jesenskom dijelu) u I. slavonskoj ligi. Ostvareni rezultati još uvijek su nedostatni za 
popularizaciju i zainteresiranost mlađih dobnih kategorija za boćanje. 
 
ODBOJKAŠKI KLUB "NAŠICE" 
 

Ženski odbojkaški klub „Našice“ u drugoj godini igranja, natječe se u II. Ligi te zauzima 2. 
mjesto u seniorskoj konkurenciji. U prvom dijelu nove sezone zauzimaju 4. mjesto. Veliki broj i 
odlični rezultati s mlađim kategorijama uvelike doprinose ovakvim natjecateljskim ostvarenjima. 
 
ŠAH 
 
"SLAVONAC" NAŠICE I  "RADNIK" VELIMIROVAC 
 

Kvalitetan rad na šahovskim poljima, posebice s mladima, donosi 1. mjesto na Prvenstvu 
Slavonije i Baranje, kao i 1. mjesto na Prvenstvu Hrvatske Neomi GRGIĆ, koja će braniti boje 
Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Brazilu. 
 
KARATE KLUB "NEXE" 
 

Iako bez riješenog smještajnog prostora za provedbu trenažnog procesa, Karate klub "Nexe" 
ostvario je zavidne rezultate osvajanjem 80 medalja (26 zlatnih, 23 srebrne, 31 brončana) na 
natjecanjima diljem Hrvatske. 
 
 
B E L I   M A N A S T I R 
 

Zajednica športskih udruga Belog Manastira objedinjuje rad 19 svojih članica, te je u 2010. 
godini bila organizator Proglašenja športaša, športašice i športskog kolektiva Baranje, završnice 
nogometnog KUPa Baranje, te suorganizator malogogometnog turnira LJETO 2010., kao i Zimske 
malonogometne lige u kategorijama početnika, mlađih pionira, starijih pionira, kadeta i seniora. 
 
KOŠARKAŠKI KLUB "VRIJEDNOSNICE OS" DARDA 
 

Momčad KK "Vrijednosnica OS" iz Darde natječe se u A1 Hrvatskoj košarkaškoj ligi, te 
ostvaruje zapažene rezultate ostvarivanjem ulaska u četvrtfinale Kupa Krešimira Ćosića. 
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Početkom nove sezone zauzimaju 7. mjesto na A1 ljestvici, te svojim rezultatima uvelike 
pridonose popularizaciji košarke na čitavom području Baranje, ali i šire. 
 
STRELJAČKA UDRUGA "MARS" BELI MANASTIR 
 

Udruga postiže odlične rezultate s mlađim kategorijama. Na međunarodnom turniru 
olimpijskih nada za kadete i juniore (serijska zračna puška) po ISSF programu u Zagrebu Ivan 
PETRIČEVIĆ osvojio je 1. mjesto u kadetskoj i 2. mjesto u juniorskoj konkurenciji. 
 
STOLNOTENISKI KLUB "BELI MANASTIR" 
 

Klub je vodeći na ljestvici III. Hrvatske lige -Slavonska regija - Istok uz tedenciju zadržavanja 
vodeće pozicije i u nastavku sezone, te ostvarivanje plasmana u II. ligu. Od pojedinaca posebice treba 
istači Maria BANEKA koji je proglašen za perspektivnog športaša Baranje. 
 
ŠAHOVSKI KLUB "BELI MANASTIR" 
 

ŠK Beli Manastir sudjeluje u prvenstvenom natjecanju sa seniorskom i kadetskom selekcijom 
u II. Hrvatskoj šahovskoj ligi Istok. Seniori su na 5. mjestu, a kadeti na 14. mjestu.  
 
GIMNASTIČKO DRUŠTVO "BELI MANASTIR" 
 

Klub sudjeluje na Kup natjecanjima i turnirima gdje postiže zapažene rezultate u C programu 
za juniorke i seniorke, gdje osvajaju čitav niz zlatnih i srebrnih medalja u pojedinačnoj i ekipnoj 
konkurenciji. Dajana MRĐA proglašena je najboljom športašicom Baranje. 
 
KARATE KLUB "BELI MANASTIR 98" 
 

Klub sudjeluje na međunarodnim i domaćim natjecanjima, te ukupno osvajaju 91 medalju  
(34 zlatne, 24 srebrne i 33 brončane) što je najbolji rezultat u povijesti kluba. Ekipno osvajanje 3. 
mjesta u Somboru, 4. mjesto u Osijeku i 3. mjesto na PH u Splitu, te pojedinačno osvajanje 1. mjesta 
na PH i osvajanje tri ekipna 1. mjesta na PH u ženskoj konkurenciji samo su neki od najznačajnijih 
ostvarenih rezultata. Dva natjecatelja sudjelovala su u borbi za 3. mjesto na Europskom turniru u 
Budimpešti. Od pojedinaca posebice treba istači Anju ĆUK koja je proglašena najperspektivnijom 
športašicom Baranje. 
 
 
B E L I Š Ć E 
 

U okviru Zajednice športskih udruga grada Belišća djeluje 18 udruga koje su svojim 
rezultatskim ostvarenjima doprinijeli razvoju i popularizaciji športa svog područja. Povodom Dana 
Grada 1. svibnja Zajednica je dala svoj doprinos u aktivaciji svih športskih udruga kroz športska 
natjecanja, te je pomogla u suorganizaciji najpoznatije Međunarodne kajakaške regate „Majski turnir 
gradova“, u organizaciji Božićno malonogometnog turnira "Belišće 2010 uz Osječko". Od pojedinaca 
Zajednica ističe Patriciju PLANTIĆ, Ninu VUČKOVIĆA, Juraja MARKOTU, Luku ANIĆA, Leu 
IHAROŠ, Ivana VEZMAROVIĆA, Luciju JERBIĆA, Bernarda PRELČECA koji su proglašeni 
perspektivnim športašima Belišća. 
 

Zajednica je posebno istakla ostvarenja svojih članica: 
 
KAJAK KLUB "BELIŠĆE" 
 

U radu Kajak kanu kluba Belišće posebice se ističu pojedinačni rezultati: 
• Maja SUDAR - 10. mjesto Europsko prvenstvo - Moskva, juniorke 
• Petar IVIĆ - 6. mjesto u C1 na 200, 500 i 1000m (tri A finala) na natjecanju Olimpijskih nada 

u Slovačkoj. 
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KOŠARKAŠKI KLUB "BELIŠĆE" 
 

Košarkaški klub natječe se u A2 seniorskoj ligi ISTOK gdje su zauzeli 1. mjesto i osigurali 
nastup u kvalifikacijama za 1. ligu. U pomlađenom sastavu ekipa je osvojila naslov jesenskog prvaka. 
 
STRELJAČKO DRUŠTVO "BELIŠĆE" 
 

Streljačko društvo godinama ostvaruje dobre rezultate, a u 2010. godini osvajanjem 1. mjesta 
na Prvenstvu Hrvatske u konkurenciji seniora malokalibarska puška (40 metaka ležeći) u Karlovcu, te 
osvajanjem 1. mjesta u pojedinačnoj konkurenciji  Željka TIJANA i Josipa KUNE, zasigurno to i 
potvrđuju. 
 
 
V A L P O V O 
 

Rad 28 udruženih članica u zajednicu športskih udruga grada Valpova pokazatelj su 
zainteresiranosti za šport i športske aktivnosti na području Valpovštine. Kroz natjecanja i sudjelovanje 
u organizaciji turnira i športskih manifestacija popularizira se šport svih uzrasnih kategorija. 
 
KICKBOXING KLUB "VALPOVO" 
 
Drago PULJIĆ 

• Član Hrvatske reprezentacije u savate boksu do 85 kg; 
• 1. mjesto - Kup Hrvatske 
• 2. mjesto - Europsko prvenstvo u Francuskoj 
• 1. mjesto - Mediteranske igre 
• 1. mjesto - finale Državnog prvenstva 

Sara PERAK 
• 2. mjesto - Kup Hrvatske za kadetkinje 
• 1. mjesto - Prvenstvo Hrvatske za kadetkinje do 50 kg 

 
STRELJAČKI KLUB "VALPOVO" 
 
Franc SAKAČ 

• 1. mjesto - Hrvatska liga za seniore, zračna puška 
• 1. mjesto - Županijska liga 

 
STOLNOTENISKI KLUB "DVORAC" VALPOVO 
 
Damir JANČIKIĆ 

• 3. mjesto - Prvenstvo Hrvatske u stolnom tenisu za osobe s invaliditetom, Split 
 
 
 
V. FINANCIRANJE 
 

Osnovu financiranja športa Osječko-baranjske županije i nadalje čine prvenstveno financijska 
sredstva iz Proračuna Općina, Gradova i Županije. 
 

Temeljem Odluke Skupštine Osječko-baranjske županije za potrebe športa Osječko-baranjske 
županije iz Proračuna Osječko-baranjske županije, a za Program javnih potreba u športu u 2010. 
godini izdvojeno je 3.300.000,00 kn. 
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Osim iz sredstava županijskog Proračuna za šport su izdvojena i financijska sredstva 
Proračuna općina i gradova Županije : 
 
 
R.br. GRAD - OPĆINA utrošena sredstava do 31. prosinca 2010.

1. Beli Manastir 950.700,81
2. Belišće 1.034.738,31
3. Donji Miholjac 732.144,18
4. Đakovo 3.047.127,91
5. Našice 1.614.138,01
6. Osijek 35.224.365,00
7.  Valpovo 530.000,00
8.  Antunovac 215.800,00
9. Bilje 694.000,00

10. Bizovac 562.415,00
11. Čeminac 1.083.275,21
12. Čepin 626.500,00
13. Darda 609.644,00
14. Donja Motičina 50.120,00
15. Draž 222.000,00
16. Drenje 50.247,88
17. Đurđenovac 93.712,51
18. Erdut 1.417.859,09
19. Ernestinovo 176.994,15
20. Feričanci 169.000,00
21. Gorjani 24.500,00
22. Jagodnjak 170.678,00
23. Kneževi Vinogradi 465.275,00
24. Koška 171.400,00
25. Levanjska Varoš 20.000,00
26. Magadenovac 236.253,28
27. Marijanci 129.745,00
28. Petlovac 220.000,01
29. Petrijevci 153.000,00
30. Podgorač 140.200,00
31. Podravska Moslavina 27.323,93
32. Popovac 196.000,00
33. Punitovci 95.247,00
34. Satnica Đakovačka 200.000,00
35. Semeljci 192.094,91
36. Strizivojna 38.300,00
37. Šodolovci 76.000,00
38.  Trnava 33.250,54
39. Viljevo 360.315,00
40. Viškovci 20.000,00
41.  Vladislavci  48.428,40
42. Vuka 93.550,00
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VI. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE IZVRŠENJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA 
U 2010. GOD. 

 
Zajednica športskih udruga i saveza Osječko-baranjske županije podnosi Izvješće o izvršenju 

Programa javnih potreba u športu i utrošku financijskih sredstava izdvojenih iz Proračuna Županije 
namijenjenih za šport. 
 

Izvršni odbor Zajednice športskih udruga i saveza Osječko-baranjske županije, temeljem 
pristiglih zamolbi na propisanom Obrascu i odlukama donesenim na svojim Sjednicama, predlagao je 
Osječko-baranjskoj županiji detaljnu raspodjelu financijskih sredstava, te je Zajednica, po doznaci, 
financijska sredstva transferirala do krajnjeg korisnika. 
 
 
1. PROGRAM POTICANJA I PROMICANJA ŠPORTA….……………….2.190.000,00kn 
 
 
1.1. Ravnomjeran razvoj športa na području Županije 530.000,00
  
OSIJEK 170.000,00
  
BK "Sveti Luka" Josipovac 4.000,00
AK "Slavonija-Žito" Osijek 12.500,00
VK "Iktus" Osijek 6.000,00
GD "Osijek-Žito" Osijek 7.500,00
Dizački klub "Slavonija" Osijek 5.000,00
Judo klub "Mladost" Osijek 6.000,00
Klub ritmičko-športske gimnastike "Rondo" Osijek 7.000,00
Zbor učitelja i trenera skijanja 7.000,00
Osječki ribolovni športski klub 6.000,00
Kickboxing klub "Sveti Duh" Osijek 5.000,00
NK "Lio" Osijek 5.000,00
Športska škola 9.500,00
NK "Elektra" Osijek 9.500,00
Zajednica športskih ribolovnih društava 3.000,00
Akademija tenisa "Slavonija" Osijek 3.000,00
NK "Višnjevac" Višnjevac 4.500,00
MNK "Osijek V.B.K." Osijek 4.500,00
Košarkaški klub "Mursa" Osijek 9.500,00
Zajednica športskih udruga grada Osijeka 21.000,00
Zajednica športskih udruga grada Osijeka                                                                                                  9.000,00 
Šahovski klub "ETF" Osijek                                                                                                                       5.000,00 
Ženski veteranski klub "Osijek" Osijek                                                                                                      5.000,00 
Malonogometni klub "Osijek V.B.K." Osijek                                                                                             2.000,00 
Odbojkaški savez OBŽ 14.000,00
Ženski odbojkaški klub "Ferivi Višnjevac" Višnjevac                                                                                2.000,00 
Klub odbojke na pijesku                                                                                                                              2.000,00 
Odbojkaški klub "Agrotehnika" Osijek                                                                                                       3.500,00 
Akademski odbojkaški klub "Osijek" Osijek                                                                                              3.000,00 
Muški odbojkaški klub "Željezničar" Osijek                                                                                              3.500,00 
Gradski streljački klub "Centar 1784." Osijek 2.000,00
Plesni klub "D&D" Osijek 3.000,00
Boksački klub "Osijek" Osijek 3.500,00
Boćarski klub osoba s invaliditetom "Osječki osmjeh" 4.500,00
Rukometni savez OBŽ 1.000,00
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Boćarski klub "Olimpija" Osijek 2.000,00
Boćarski klub "Pampas" Osijek 2.000,00
Košarkaška akademija "Hrvatski sokol" Osijek 2.500,00
  
ĐAKOVO 70.000,00
  
Ženski rukometni klub "Đakovo" 10.000,00
Košarkaški klub "Đakovo" 10.000,00
Plivački klub "Đakovo" 10.000,00
Ženski kuglački klub "Đakovo" Đakovo 10.000,00
NK "Đakovo" Đakovo 10.000,00
Karate klub "Đakovo" Đakovo 10.000,00
Kuglački klub "Fortuna" Đakovo 10.000,00
  
BELIŠĆE 70.000,00
  
Kuglački klub "Željezničar" Belišće 5.000,00
Kajak klub "Belišće" 30.000,00
Košarkaški klub "Belišće" 30.000,00
Boćarski klub "Belišće" Belišće 5.000,00
  
NAŠICE 70.000,00
  
NK "Našk" Našice 40.000,00
KK "Našice" Našice 10.000,00
NK "Zoljan" Zoljan 5.000,00
Športska zajednica grada Našice (Športska ambulanta) 15.000,00
  
VALPOVO 50.000,00
  
NK "Mladost" Harkanovci 7.000,00
NK "Drava" Nard 7.000,00
STK "Dvorac" Valpovo 6.000,00
NK "Valpovka" Valpovo 10.000,00  
Odbojkaški klub "Valpovka" Valpovo 6.000,00
GD "Hrvatski sokol" Valpovo 5.000,00
NK "Zelčin" Zelčin 5.000,00
NK "Tomislav" Šag 4.000,00
  
BELI MANASTIR 50.000,00
  
ŠNK "Baranja-Belje" Beli Manastir 15.000,00
Zajednica športskih udruga grada Belog Manastira 5.000,00
NK "Croatia" Branjin Vrh 15.000,00
NK "Darda" Darda 15.000,00
  
DONJI MIHOLJAC 50.000,00
  
ZŠRU Donji Miholjac 6.000,00
NK "Jedinstvo" Donji Miholjac 8.000,00
RK "Mladost" Donji Miholjac 4.000,00
STK "Donji Miholjac" 3.000,00
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NK "Sveti Đurađ" Sveti Đurađ 3.500,00
NK "Slavonija" Podravski Podgajci 3.500,00
Odbojkaški klub "Donji Miholjac" Donji Miholjac 2.000,00
Teniski klub "Donji Miholjac" Donji Miholjac 6.000,00
NK "Bratstvo" Radikovci 3.000,00
NK "Sokol" Rakitovica 2.000,00
Šahovski klub "Donji Miholjac" Donji Miholjac 2.000,00
Taekwondo klub "Donji Miholjac" Donji Miholjac 3.000,00
Kuglački klub "Donji Miholjac" Donji Miholjac 2.000,00
Hrvački klub "Team Carvalho" Donji Miholjac 2.000,00
  
  
1.2. Sufinanciranje granskih (strukovnih) županijskih saveza   
(programske  aktivnosti) 675.000,00
 
Šahovski savez OBŽ (organizacija Županijskih turnira) 8.000,00
Boćarski savez OBŽ  7.000,00
Rukometni savez OBŽ 34.000,00
Streljački savez OBŽ 5.000,00
Odbojkaški savez OBŽ  13.000,00
ŽNS  500.000,00  
Šahovski savez OBŽ 5.000,00
Atletski savez OBŽ 10.000,00
Kuglački savez OBŽ 5.000,00
Športsko-ribolovni savez 5.000,00
Stolnoteniski savez 5.000,00
ŽNS 78.000,00
NK "Radnički" Dalj                                                                                                                                   10.000,00 
ŽNK "Polet" Karanac                                                                                                                                  7.000,00 
NK "Lio" Osijek                                                                                                                                          7.000,00 
MNK "Baranja" Beli Manastir                                                                                                                    7.000,00 
NK "BSK" Bijelo Brdo                                                                                                                             15.000,00 
MNK "UDHOS" Osijek                                                                                                                              7.000,00 
NK "Grozd" Kotlina                                                                                                                                    5.000,00 
NK "Motičina" Donja Motičina                                                                                                                  4.000,00 
NK "Mladost" Čepinski Martinci                                                                                                                3.000,00 
NK "Dunav" Dalj                                                                                                                                        3.000,00 
NK "Vitez 92" Antunovac                                                                                                                          3.000,00 
Malonogometni turnir "Zimko"                                                                                                                  5.000,00 
NK "Slavonac" Tenja                                                                                                                                  2.000,00 
  
1.3.Program sufinanciranja nositelja kvalitete OBŽ 
I.stupanj natjecanja 395.000,00
  
AK "Slavonija-Žito" Osijek 40.000,00
KK "Belišće" Belišće 40.000,00
VK "Iktus" Osijek 40.000,00
KK "Vrijednosnice OS Darda" Darda 30.000,00
ŽNK "Osijek" Osijek 30.000,00
ŽNK "Polet-Baranja" Karanac 15.000,00
STK "Vodovod" Osijek 10.000,00
ŠK "Đakovo" Đakovo 10.000,00
ŠUD "Šaran" Našice 10.000,00
RK "Nexe" Našice 30.000,00



 21

GSD "Osijek 1784." Osijek 10.000,00
DK "Slavonija" Osijek 10.000,00
MNK "Skripta" Osijek 10.000,00
Rukometni savez OBŽ (za nositelja kvalitete ŽRK "Osijek-
Croatia osiguranje" Osijek) 30.000,00
Odbojkaški savez OBŽ (za nositelja kvalitete OK "Mursa Pan 
papirna industrija" Osijek) 30.000,00
GD "Osijek-Žito" Osijek 30.000,00
KK "Konikom" Osijek 10.000,00
ŠK "ETF" Osijek 10.000,00
  
1.4. Sufinanciranje programa suorganizacije športskih 
manifestacija 207.000,00
  
Maraton klub Hrvatski sokol OBŽ (organizacija polumaratona) 5.000,00
Konjički klub "Osijek" Osijek (org. turnira - Pokal grada 
Osijeka) 

15.000,00

SD "Olimpija"/NK "Olimpija" Osijek (org. nogometni turnir 
Marko Svrtan) 

10.000,00

Olimpijada starih športova Brođanci 20.000,00
AK "Slavonija-Žito" Osijek (međunarodni turnir Trofej 
Slavonije) 15.000,00
TK "Osijek" Osijek (međunarodno Otvoreno prvenstvo 
Slavonije) 3.000,00
Streljačka udruga "Mars" Beli Manastir (međunarodni turnir) 4.000,00
VK "Iktus" Osijek (međunarodna Miholjska regata) 10.000,00
Zajednica športskih udruga grada Osijeka (sufinanciranje 
proglašenja najuspješnijih na području Grada i Županije) 15.000,00
TK "Olimpija" Osijek (Humanitarni susret Ivanišević-Ljubičić) 10.000,00
GD "Osijek-Žito" Osijek (Svjetski kup u gimnastici) 100.000,00
  
1.5. Sufinanciranje programa športsko rekreacijskih - 
aktivnosti osoba s invaliditetom 15.000,00
  
Boćarski klub osoba s invaliditetom OS Osmjeh 10.000,00
Plivački klub osoba s invaliditetom "Delfin" Osijek 5.000,00
  
1.6. Sufinanciranje programa djece predškolske dobi 10.000,00
  
Zajednica športskih udruga grada Valpova (9. Olimpijski festival 
dječjih vrtića Osječko-baranjske županije) 

10.000,00

  
1.7. Sufinanciranje programa športskih aktivnosti studenata    20.000,00
  
MEFOS (organizacija Humanijade) 5.000,00
Studentski športski savez 15.000,00
  
1.8. Sufinanciranje programa nagrade i priznanja 51.000,00
  
Najuspješniji športaš na području OBŽ 5.000,00
Najuspješnija športašica na području OBŽ (5.000,00+5.000,00) 10.000,00
Najuspješniji kolektiv na području OBŽ 5.000,00
Uzor trofej Matija Ljubek 5.000,00
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David Šain (nagrada za visoke Međunarodne rezultate) 3.000,00
Tomislav Marković (nagrada za visoke Međunarodne rezultate) 3.000,00
Robert Seligman (nagrada za visoke Međunarodne rezultate) 3.000,00
Sonja Kešerac (nagrada za visoke Međunarodne rezultate) 3.000,00
Maja Anić (nagrada za visoke Međunarodne rezultate) 3.000,00
Matko Bulka (nagrada za visoke Međunarodne rezultate) 3.000,00
Mario Mušanić (nagrada za visoke Međunarodne rezultate) 3.000,00
Ivan Horvat (nagrada za visoke Međunarodne rezultate) 1.000,00
Helena Janson (nagrada za visoke Međunarodne rezultate) 1.000,00
Karmen Čičić (nagrada za visoke Međunarodne rezultate) 1.000,00
Anton Maglica (nagrada za visoke Međunarodne rezultate) 1.000,00
Tomislav Radoš (nagrada za visoke Međunarodne rezultate) 1.000,00
  
1.9. Program jednokratne pomoći  287.000,00
  
Ženski kuglački klub" Osijek 97" Osijek 5.000,00
Nogometna škola mladeži Višnjevac 7.000,00
NK "Viljevo" Viljevo 5.000,00
Hrvatsko planinarsko društvo "Belišće" (ekspedicija 
Kilimanjaro) 1.000,00
TK "Donji Miholjac" Donji Miholjac (nagrada za ulazak i I ligu) 5.000,00
Gradski savez za športski rekreaciju "Šport za sve" Osijek 
(programske aktivnosti) 6.000,00
Košarkaška akademija Hrvatski sokol Osijek (programske 
aktivnosti) 7.000,00
BK "Vid" Beli Manastir (programske aktivnosti 3.000,00
NK "Fešk" Feričanci (nabavka opreme) 4.000,00
BK "Belišće" Belišće (programske aktivnosti) 2.000,00
BK "Pampas" Osijek (programske aktivnosti) 1.000,00
Programske aktivnosti Zajednice športskih udruga i saveza 
Osječko-baranjske županije  50.000,00
ŠRU "Valpovka" Valpovo  2.000,00
Šahovski klub "Dama" Đakovo  1.000,00
NK "Torpedo" Kuševac 10.000,00
Zajednica športskih udruga grada Belišća (Zdravstvena zaštita 
športaša) 3.000,00
Zajednica športskih udruga grada Belog Manastira (Zdravstvena 
zaštita športaša) 3.000,00
Zajednica športskih udruga grada Donjeg Miholjca (Zdravstvena 
zaštita športaša) 3.000,00
Zajednica športskih udruga grada Đakova (Zdravstvena zaštita 
športaša) 3.000,00
Zajednica športskih udruga grada Našica (Zdravstvena zaštita 
športaša) 3.000,00
Zajednica športskih udruga grada Valpova (Zdravstvena zaštita 
športaša) 3.000,00
NK "Croatia" Velimirovac 4.000,00
NK "Vihor" Jelisavac 2.000,00
NK "Victoria" Markovac Našički 4.000,00
NK "Omladinac" Vukojevci 3.000,00
BK "Wels" Velimirovac 5.000,00
BK "Brezik" Brezik Našički 3.000,00
Udruga starih športova "Slavonac" Našice 1.000,00



 23

NK "Šokadija" Duboševica 5.000,00
NK "Luč" Luč 3.000,00
NK "BSK Termia" Bizovac 3.000,00
NK "Hajdin" Cret Bizovački 3.000,00
NK "Sloga" Samatovci 3.000,00
NK "Mladost" Tiborjanci 3.000,00
NK "Kitišanci" Kitišanci 3.000,00
ŠNK "Bratstvo" Radikovci 3.000,00
STK "Bizovac" Bizovac 1.500,00
OK "Valpovka" Valpovo 2.000,00
NK "Zrinski" Vinogradci 3.000,00
STK "Šag" Šag 1.500,00
NK "Tomislav" Šag 3.000,00
NK "Hrvatski sokol" Bocanjevci 3.000,00
BK "Zdloh" Cret Bizovački 1.500,00
NK "Polet" Bokšić 3.000,00
NK "Darda" Darda 3.000,00
ŠNK "Mladost" Mandičevac 3.000,00
STK "Darda" Darda 1.000,00
NK "Petlovac" Petlovac 3.000,00
ŠNK "Radnik" Novi Bezdan 3.000,00
NK "Dinamao" Baranjsko Petrovo Selo 3.000,00
NK "Velebit" Potnjani 3.000,00
NK "Dilj" Levanjska Varoš 4.000,00
NK "Liv" Vladislavci 5.000,00
NK "Ovčara" Kondrić 3.000,00
NK " Šubić" Vuka (programske aktivnosti) 2.500,00
ŽNK "Slavonka" Ladimirevci (programske aktivnosti) 3.000,00
NK "Croatia" Veliškovci 3.000,00
NK "Motičina" Donja Motičina 3.000,00
NK "Lug" Bokšić Lug 3.000,00
NK "Seona" Seona 5.000,00
NK "Dinamo" Budimci 3.000,00
NK "Slavonac" Ladimirevci 4.000,00
NK "Zagorac" Beljevina" 3.000,00
NK "Naprijed" Mrzović 4.000,00
TK "Našice" Našice 4.000,00
NK "Šipovac" Našice 3.000,00
ŽNS 22.000,00
NK "Hajduk" Široko Polje                                                                                                                          2.500,00 
NK "Dunav" Dalj                                                                                                                                        2.000,00 
NK "Polet" Bokšić                                                                                                                                      2.000,00 
NK "Hajduk" Popovac                                                                                                                                3.000,00 
NK "Šokadija" Strizivojna                                                                                                                          5.000,00 
NK "Mladost" Čeminac                                                                                                                              4.000,00 
programske aktivnosti                                                                                                                                 3.500,00 
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2. PROGRAM ŠPORTSKIH ŠKOLSKIH DRUŠTAVA NA 
ŽUPANIJSKOJ RAZINI…………………………………………………….310.000,00 kn 

 
2.1. Program sustava školskih športskih natjecanja i aktivnosti  
 
2.1.1. Sustav Županijskih natjecanja ŠŠD osnovnih i srednjih škola 
 

Školski športski savez Osječko-baranjske županije organizirao je i proveo Županijska 
natjecanja školskih športskih društava osnovnih i srednjih škola Osječko-baranjske županije u suradnji 
sa Zajednicom športskih udruga i saveza Osječko-baranjske županije, te Osječko-baranjskom 
županijom. Županijsko natjecanje u krosu održano je na samom početku školske godine 2009./2010., 
dok su ostala natjecanja provedena do 29. ožujka 2010. godine. Sva natjecanja održavala su se 
sukladno Županijskom propisniku za natjecanje školskih športskih društava osnovnih i srednjih škola. 
Održano je 38 natjecanja (18 na području grada Osijeka, 6 na području Baranje, 5 na području grada 
Đakova,  4 u Donjem Miholjcu, 3 u Valpovu/Belišću i 2 na području grada Našica). Organizacija i 
provedba svih natjecanja financirana je iz županijskog Proračuna. 
 

U Županijskim natjecanjima osnovnih škola sudjelovalo je 128 momčadi iz 37 školskih 
športskih društava u 11 športova (mali nogomet, košarka, odbojka, rukomet, stolni tenis, šah,  plivanje, 
atletika, gimnastika, kros i badminton), 14 natjecanja u muškoj konkurenciji i 13 natjecanja u ženskoj 
konkurenciji. Najveći broj momčadi (17) imalo je školsko športsko društvo Frankopan iz Osnovne 
škole Frana Krste Frankopana Osijek.  Slijede ŠŠD Jovalija iz Valpova (OŠ Matije Petra Katančića) sa 
devet momčadi, te ŠŠD Filipovićka iz Osijeka i ŠŠD Darda iz Darde sa po osam momčadi. ŠŠD 
Tomislav (OŠ Kralja Tomislava iz Našica) i ŠŠD Mladost (OŠ Vladimira Nazora iz Đakova) imali su 
po 7 momčadi, dok su se s 6 momčadi predstavili ŠŠD Goran iz Đakova i ŠŠD Baranja iz Belog 
Manastira. 

U sustavu Županijskih natjecanja osnovnih škola sudjelovalo je 637 dječaka i 505 djevojčica, 
što ukupno čini 1142 učenika. 
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Županijska natjecanja srednjih škola okupila su 74 momčadi iz 17 školskih športskih društava 
u 8 športova (mali nogomet, košarka, odbojka, rukomet, stolni tenis, atletika, badminton i kros). 8 
natjecanja održalo se u muškoj konkurenciji i 7 natjecanja u ženskoj konkurenciji. ŠŠD Srednjoškolac 
(Srednja škola Valpovo) i ŠŠD Gymnicus (I. Gimnazija Osijek) bila su najzastupljenije školska 
športska društva na Županijskim natjecanjima sa svojih 13 momčadi. Gimnazija Antuna Gustava 
Matoša iz Đakova (ŠŠD Mladost '96) imala je 7 momčadi, dok su SŠ Donji Miholjac iz Donjeg 
Miholjca, Gimnazija Beli Manastir iz Belog Manastira i SŠ Isidora Kršnjavog iz Našica imale po 6 
momčadi. Pet momčadi imala je Graditeljsko geodetska škola iz Osijeka. 
 

U sustavu Županijskih natjecanja srednjih škola sudjelovalo je 358 mladića  i 324 djevojke, 
što ukupno 682 učenika. 
 
 

 
 
UKUPNO je u Županijskom natjecanju sudjelovalo 54 ŠŠD sa 202 momčadi i 1824 

učenika. 
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2.1.2. Poluzavršna natjecanja školskih športskih društava osnovnih i srednjih škola 
Regije ISTOK 

 
Školska športska društva koja su na Županijskom natjecanju osnovnih i srednjih škola s 

područja Osječko-baranjske županije osvojila prvo mjesto u svakom pojedinom športu (u muškoj i 
ženskoj konkurenciji) stekli su pravo daljnjeg natjecanja. Poluzavršna natjecanja održala su se u 
periodu od 18. veljače 2010. do 16. travnja 2010. godine, a Osječko-baranjska županija bila je 
domaćin13 natjecanja, što čini 36% od ukupnog broja natjecanja Regije. 
 

Pravo nastupa na Državnom Prvenstvu ŠŠD osnovnih i srednjih škola stekle su prvoplasirane 
momčadi u svim športovima. 
 
Rezultati ŠŠD osnovnih škola na Poluzavršnici: 
 

1. mjesto 
• Darda, Darda u malom nogometu za dječake 
• Tomislav, Našice u rukometu za dječake 
• Darda, Darda u rukometu za djevojčice 
• Jovalija, Valpovo u košarci za dječake 
• Višnja, Višnjevac u odbojci za dječake 
• Desetica, Čepin u odbojci za djevojčice 
• Frankopan, Osijek u stolnom tenisu za djevojčice 
• Filipovićka, Osijek u atletici za dječake 
• Tomislav, Našice u šahu za djevojčice 
• Baranja, Beli Manastir u gimnastici za djevojčice 
• Jagoda, Osijek u plivanju za dječake 
• Filipovićka, Osijek u plivanju za djevojčice 

 
2. mjesto 

• Frankopan, Osijek u gimnastici za dječake 
 
3. mjesto 

• Sjever, Đakovo u stolnom tenisu za dječake 
• Filipovićka, Osijek u atletici za djevojčice 
• Tomislav, Našice u krosu za djevojčice 
• Sokol, Osijek u krosu za dječake 
• Jovalija, Valpovo u šahu za dječake 

 
Rezultati ŠŠD srednjih škola na Poluzavršnici:  
 

1. mjesto 
• Ekost, Đakovo u rukometu za mladiće 
• Gymnicus, Osijek u košarci za djevojke 
• Gymnicus, Osijek u odbojci za mladiće 
• Gymnicus, Osijek u stolnom tenisu za mladiće 
• Stroters, Osijek u atletici za mladiće 
• Mladost '96, Đakovo u krosu za djevojke 

 

2. mjesto 
• Mladost '96, Đakovo u košarci za mladiće 
• Srednjoškolac, Valpovo u malom nogometu za mladiće 
• Ekonomac, Osijek u atletici za djevojke 

 

3. mjesto 
• Mladost '96, Đakovo u krosu za mladiće 
• Mladost '96, Đakovo u rukometu za djevojke 
• Gymnicus, Osijek u badmintonu za djevojke 
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2.1.3. Državno natjecanje školskih športskih društava osnovnih i srednjih škola 
Republike Hrvatske 

 
Završnica natjecanja ŠŠD osnovnih i srednjih škola u organizaciji Hrvatskog školskog 

športskog saveza održala se u Primorsko-goranskoj županiji, u periodu od 17. do 22. svibnja 2010. 
godine. Središte okupljanja učenika bio je grad Rijeka. 
 

Pravo nastupa na Završnici natjecanja ŠŠD osnovnih i srednjih škola imale su momčadi koje 
su bile prvoplasirane na Poluzavršnici u svim športovima. 
 

Na Državno prvenstvo iz Osječko-baranjske županije plasiralo se 12 momčadi ŠŠD osnovnih 
škola (105 učenika/ca) i 6 momčadi ŠŠD srednjih škola (58 učenika/ca). 
 
REZULTATI ŠŠD OSNOVNIH ŠKOLA 
 
2. MJESTO 

• TOMISLAV, NAŠICE U ŠAHU ZA DJEVOJČICE 
• BARANJA, BELI MANASTIR U GIMNASTICI ZA DJEVOJČICE 
• FILIPOVIĆKA, OSIJEK U PLIVANJU ZA DJEVOJČICE 
• JOVALIJA, VALPOVO U KOŠARCI ZA DJEČAKE 

 
3. MJESTO 

• VIŠNJA, VIŠNJEVAC U ODBOJCI ZA DJEČAKE 
• FRANKOPAN, OSIJEK U STOLNOM TENISU ZA DJEVOJČICE 
• DESETICA, ČEPIN U ODBOJCI ZA DJEVOJČICE 

 
4. mjesto 

• Darda, Darda u malom nogometu za dječake 
 
5. mjesto 

• Darda, Darda u rukometu za djevojčice 
 
6. mjesto 

• Tomislav, Našice u rukometu za dječake 
• Filipovićka, Osijek u atletici za dječake 
• Jagoda, Osijek u plivanju za dječake 

 
REZULTATI ŠŠD SREDNJIH ŠKOLA 
 
2. MJESTO 

• GYMNICUS, OSIJEK U STOLNOM TENISU ZA MLADIĆE 
 
3. MJESTO 

• STROTERS, OSIJEK I ATLETICI ZA MLADIĆE 
 
5. mjesto 

• Gymnicus, Osijek u košarci za djevojke 
 
6. mjesto 

• Gymnicus, Osijek u odbojci za mladiće 
• Ekost, Đakovo u rukometu za mladiće 
• Mladost 96, Đakovo u krosu za djevojke 
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Prikaz zastupljenosti ŠŠD Osječko-baranjske županije na Državnom prvenstvu 
u periodu 2007.-2010. 
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Prikaz osvojenih medalja ŠŠD na Državnom prvenstvu u periodu od 
2007.-2010. 
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Iako nisu u sustavu natjecanja školskih športskih društava osnovnih i srednjih škola Osječko-
baranjske županije, važno je spomenuti da je na Državnom prvenstvu školskih športskih društava za 
učenike s intelektualnim teškoćama u razvoju nastupilo 6 učenika Centra za odgoj i obrazovanje "Ivan 
Štark" iz Osijeka, te 6 učenika OŠ "Vladimir Nazor" iz Đakova. Natjecali su se u plivanju i u atletskim 
disciplinama, te ostvarili sljedeće rezultate: 
 
 
PLIVANJE 

  25 m SLOBODNO 25 m PRSNO 
Luka Kovačević Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan 

Štark", Osijek 
4. mjesto  

Ana Čačić Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan 
Štark", Osijek 

 5. mjesto 
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ATLETIKA 
  100 m 300 m 400 m skok u 

dalj 
bacanje 
loptice  

Valentina 
Vojnović 

Centar za odgoj i 
obrazovanje "Ivan 
Štark", Osijek 

4. mjesto   5. mjesto 9. mjesto 

Marija Bence OŠ "Vladimir Nazor" 
Đakovo 

7. mjesto  2. mjesto  13. mjesto 

Nikolina 
Opuvačić 

Centar za odgoj i 
obrazovanje "Ivan 
Štark", Osijek 

10. 
mjesto 

  9. mjesto 10. mjesto 

Lucija Perić OŠ "Vladimir Nazor" 
Đakovo 

 6. mjesto  4. mjesto  

Ana Belečetić OŠ "Vladimir Nazor" 
Đakovo 

    8. mjesto 

Željko Livnjak OŠ "Vladimir Nazor" 
Đakovo 

6. mjesto   10. mjesto  

Franjo 
Vuksanović 

OŠ "Vladimir Nazor" 
Đakovo 

9. mjesto    14. mjesto 

Ilija Drašković Centar za odgoj i 
obrazovanje "Ivan 
Štark", Osijek 

7. mjesto   3. mjesto  

Dino Perči OŠ "Vladimir Nazor" 
Đakovo 

  8. mjesto 7. mjesto  

Goran Capan Centar za odgoj i 
obrazovanje "Ivan 
Štark", Osijek 

  6. mjesto  5. mjesto 

 
 
2.2. Univerzalne športske škole 
 

Školski športski savez Osječko-baranjske županije u suradnji s Školskim športskim savezima 
gradova naše Županije, školama i Zajednicom športskih udruga i saveza Osječko-baranjske županije, 
provodi projekt Hrvatskog školskog športskog saveza "Univerzalna športska škola". Projekt se provodi 
na razini Republike Hrvatske. 
 

U školskoj godini 2009./2010. projekt Univerzalnih športskih škola provodio se u 290 škola 
Republike Hrvatske, dok je u Osječko-baranjskoj županiji u projekt bilo uključeno 18 škola s 19 
odjeljenja. 

 
 

r.br. OSNOVNA ŠKOLA MJESTO broj djece 
1. Ljudevita Gaja Osijek 28 
2. Mladost Osijek 25 
3. Retfala Osijek 20 
4. Antuna Mihanovića Osijek 25 
5. Augusta Harambašića Donji Miholjac 18 
6. Vladimira Nazora Čepin 24 
7. Ivan Goran Kovačić Đakovo 23 
8. Ivane Brlić Mažuranić Strizivojna 15 
9. Darda Darda 17 

10. Popovac Popovac 15 
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11. Petrijevci Petrijevci 20 
12. Ladimirevci Ladimirevci 18 
13. Kralja Tomislava Našice 26 
14. Kralja Tomislava (drugo odjeljenje) Našice 24 
15. Jagoda Truhelka Osijek 16 
16. Dobriša Cesarić Osijek 22 
17. Augusta Šenoe Osijek 20 
18. Svete Ane Osijek 30 
19. Tenja Tenja 26 
Σ UKUPNO OBŽ 412 

 
Projekt su provodili profesori tjelesne i zdravstvene kulture s učenicima 1. - 4. razreda 

osnovne škole, a osnovni cilj projekta optimalno je razvijanje motoričkih potencijala djece, te nema za 
svrhu stvaranje budućih vrhunskih športaša, već višestrani psihosomatski razvoj djece od 6 do 10 
godina. 
 

Projekt je financiran od strane Hrvatskog školskog športskog saveza. 
 
2.3. Skijanje 
 

Suradnjom Školskog športskog saveza, Zajednice športskih udruga i saveza Osječko-baranjske 
županije i Školskog športskog saveza grada Osijeka u 2010. godini realiziran je program "Skijanje na 
Pohorju" koji se već tradicionalno održava u Mariboru. Svrha programa je upoznavanje učenika s 
našeg područja s osnovama skijanja i skijaških tehnika, te ostalih snježnih radosti. Učenici uz sportsko 
obrazovanje, stječu i pozitivne navike socijalizacije, usvajanja novih vještina, kao i stvaranja radnih 
navika i obveza. 
 

Program provode licencirani treneri skijanja. 
 
 
3. PROGRAM DJELOVANJA ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA 
 OSJEČKO-BARANJSKE-ŽUPANIJE I GRANSKIH SAVEZA…………...800.000,00 kn 
 
3.1. ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE 
 

Zajednica športskih udruga i saveza Osječko-baranjske županije djeluje prema Zakonu o 
športu (NN 71/06 članak 48.). 
 

Zajednica, radi ostvarivanja zajedničkih interesa u športu na području Osječko-baranjske 
županije, objedinjuje i usklađuje programe športa svojih članica, skrbi o vrhunskim športašima, 
ostvarenim rezultatima, promiče stručni rad u športu, predlaže Program javnih potreba u športu, 
sudjeluje u ostvarivanju istog, te podnosi Izvješće o njegovom izvršenju. 
 

Zajednica surađuje sa Školskim športskim savezom Osječko-baranjske županije s kojim 
uspješno provodi sva školska športska natjecanja, kao i sve športske aktivnosti vezane za šport djece i 
mladeži naše Županije, te aktivno sudjeluje u svim aktivnostima i programima Hrvatskog školskog 
športskog saveza, Ministarstvom znanosti obrazovanja i športa, Hrvatskim olimpijskim odborom itd. 
Isto tako, radi smanjenja troškova i bolje učinkovitosti Zajednica športskih udruga i saveza Osječko-
baranjske županije i Školski športski savez Osječko-baranjske županije djeluju u istom prostoru. 
 

Za potrebe kompletnog športa, te potrebe školskog športa u Zajednici športskih udruga i 
saveza Osječko-baranjske županije zaposlene su 4 osobe, Dubravko Ižaković (Glavni tajnik 
Zajednice), Mirna Rajle Brođanac (stručni suradnik u Zajednici i tajnica Školskog športskog saveza 
Osječko-baranjske županije), Željko Bel (stručni suradnik u Zajednici i tajnik Županijskog 
nogometnog saveza) i Sandra Petrović (administrator). 
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Hrvatski olimpijski odbor organizator je Olimpijskog festivala dječjih vrtića Hrvatske, a 
putem Zajednice športskih udruga i saveza Osječko-baranjske županije festival je proveden na našem 
području u organizaciji Zajednice športskih udruga grada Valpova. 
 

U 2010. godini Zajednica je bila suorganizator svečanog proglašenja najuspješnijih športaša u 
2010. godini u HNK u Osijeku. Najuspješniji športaš u 2010. godini bio je David ŠAIN, najuspješnija 
športašica Maja Anić i Sonja Kešerac, najuspješniji kolektiv bio je ŽNK "Osijek" Osijek, dok je 
nagradu za životno djelo Uzor trofej "Matija Ljubek" dobio Ivica Grnja. 
 

Zajednica športskih udruga i saveza Osječko-baranjske županije je u suradnji s gradom 
Osijekom, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatskim olimpijskim odborom, 
Kineziološkim fakultetom u Zagrebu, te Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku organizirala 
razne aktivnosti i skupove od kojih ističemo: 
 

• Stručni skup o dopingu u športu; 
• Sastanak povodom pokretanja studija Kineziologije u Osijeku u sastavu Sveučilišta Josipa 

Jurja Strossmayera; 
• Sastanak velikih gradova (Zagreb, Rijeka, Split, Osijek) - u svrhu poboljšanja Zakona o 

športu, sustava, organizacije i financiranje športa. 
 
Zajednica športskih udruga i saveza Osječko-baranjske županije je u 2010. godini održala 5 

sjednica Izvršnog odbora i 2 sjednice Skupštine. 
 
 
3.2. DJELOVANJE ŽUPANIJSKIH (STRUKOVNIH) GRANSKIH SAVEZA 
 

Za osnovno djelovanje Granskih saveza, iz Proračuna Županije osigurana su financijska 
sredstva za materijalne troškove. Zadaća Granskih saveza je objedinjavanje rada svih svojih članica, 
sustava natjecanja, briga o vrhunskim športašima i svim ostalim aktivnostima koji su specifični za 
šport koji predstavljaju, kao i za aktivnosti vezane za šport uopće. 
 

Najrazvijeniji sustav u provedbi i organizaciji športskih aktivnosti, zasigurno ima Županijski 
nogometni savez koji objedinjuje 6 nogometnih središta, odnosno 170 klubova sa 172 momčadi 
mlađih uzrasta. Na području Osječko-baranjske županije djeluje 5 ženskih nogometnih klubova i 18 
veteranskih momčadi. U okviru Malonogometnog središta djeluje 29 malonogometna kluba. Ukupno 
je registrirano 13.200 igrača/ca. 
 

Zajednica je u 2010. godini iz Proračuna Županije izdvojila financijska sredstva za materijalni 
trošak u visini 192.000,00 kn prema dolje navedenim Granskim savezima  
 

GRANSKI SAVEZ 
 
Boćarski savez  
Šahovski savez 
Atletski savez 
Ribolovno-športski savez  
Streljački savez  
Kuglački savez  
Rukometni savez  
Odbojkaški savez 
Košarkaški savez  
Županijski nogometni savez                      
Stolnoteniski savez 
Teniski savez 
 
UKUPNO: 192.000,00 KN 
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VII. ZAKLJUČAK 
 

2010. godina iza sebe ostavila je Klubovima Osječko-baranjske županije niz financijskih 
poteškoća, pitanja bez odgovora, ali i odustajanja i ispadanja iz višeg ranga natjecanja. No, isto tako, 
činjenica je da su se Klubovi, zainteresirani za svoj opstanak, okrenuli postojećem igračkom i 
stručnom kadru, radu s mlađim uzrasnim kategorijama i stvaranju razvojnog sustava svoga športa, te 
na taj način u većini slučajeva zaštitili šport na području Županije. 
 

Proračunska sredstva Županije, Općina i Gradova za većinu klubova su glavni i jedini izvor 
financiranja, te stoga ne čudi činjenica da se pojavljuje nemogućnost djelovanja, a samim time i sve 
veća nezainteresiranost za provedbu športa i aktivnosti vezanih uz športsku djelatnost. U obvezi smo 
prema športašima ali i njihovim Klubovima koji su ostvarili rezultate u 2010. godini, iznaći načina i 
sredstava za sustavno rješavanje  problema za cjelokupan sustav športa, u predolimpijskoj 2011. 
godini, a posebno prema onima športašima koji trebaju ispuniti norme za Olimpijske igre u Londonu 
2012. godine, ali i športašima koji su ispunili norme, a trebaju se kvalitetno pripremiti za Olimpijske 
igre u Londonu. 
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REKAPITULACIJA 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Realizirano u 2009. Realizirano u 
2010. 

Program poticanja i promicanja športa  3.211.000,00 2.190.000,00
• ravnomjerni razvoj športa na području cijele 

Županije 
530.000,00 530.000,00

• programske aktivnosti granskih (strukovnih) 
saveza 

573.000,00 675.000,00

• program nositelja kvalitete Županije 215.000,00 395.000,00
• program suorganizacije športskih priredbi 

1. velike športske međunarodne priredbe 
2. športske manifestacije od interesa za 

Županiju 
3. športska natjecanja 

544.000,00 207.000,00

• športsko-rekreacijske aktivnosti osoba s 
invaliditetom 

16.000,00 15.000,00

• program nabavke opreme i rekvizita 1.017.000,00 -
• šport djece predškolske dobi   10.000,00 10.000,00
• program sufinanciranja zajedničkih programa 

HOO i lokalne zajednice 
16.000,00 -

• udruge od posebnog interesa 40.000,00 -
• program usavršavanja i osposobljavanja kadrova 50.000,00 -
• program međunarodnih natjecanja 415.000,00 -
• športske aktivnosti studenata 10.000,00 20.000,00
• program nagrada i priznanja 53.000,00 51.000,00
• Kamp mladih športaša Osječko-baranjske 

županije 
10.000,00 -

• program rekreacijskih aktivnosti na županijskoj 
razini 

3.000,00 -

• program jednokratne pomoći  40.000,00 287.000,00
• Oživljavanje športa na ratom zahvaćenom 

području 
50.000,00 -

• Program zdravstvene zaštite 40.000,00 -
Program športskih školskih društava na 
županijskoj razini 

276.806,04 310.000,00

Program Zajednice športskih udruga i saveza 
Osječko - baranjske županije i županijskih 
granskih saveza 

• plaće zaposlenih u Zajednici, materijalni 
troškovi Zajednice i materijalni trošak 
granskih saveza 

812.193,96 800.000,00

UKUPNO: 4.300.000,00 3.300.000,00


