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IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 
PROGRAMA JAVNIH POTREBA 

U ŠPORTU NA PODRUČJU 
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

ZA 2011. GODINU 
 
 
I. UVOD 
 

2011. godina, u rezultatskom smislu, protekla je u znaku pojedinaca (Šain, Šimić, Seligman, 
Marković, Horvat, Vekić), kao i rezultatskog bljeska OK Mursa koji je pred kraj godine osvojio naslov 
pobjednika Kupa Hrvatske. RK Nexe iz Našica nastavio je s kvalitetnim radom, što mu je osiguralo 2. 
mjesto na ljestvici, ali i pozive pojedincima u hrvatsku rukometnu reprezentaciju. 
 

Olimpijska norma, a samim tim i nastup na Olimpijskom igrama u Londonu 2012. godine, za 
neke naše športaše ostala je nedosanjani san, neki će borbu nastaviti i u 2012. godini, dok je David 
Šain, na Svjetskom veslačkom prvenstvu, izborio vizu osvajanjem bronce u četvercu na pariće. Ivan 
Horvat obarao je hrvatske rekorde na otvorenim atletskim stazama i u dvoranama, što mu je osiguralo 
drugo mjesto na Svjetskim rang listama skoka s motkom za juniore. 
 

Usmjeravanjem financijskih sredstava, Osječko-baranjska županija, pokušala je očuvati šport. 
Posebice se nastoji stvoriti kvalitetan ustroj i sustav koji će omogućiti vraćanje temeljnim 
odrednicama i zamislima športa te podići vrijednost športa do razine svijesti svih čimbenika društva. 
 
 
II. ŠPORTSKA OSTVARENJA 
 

Članice Športske zajednice Osječko-baranjske županije su Zajednica športskih udruga grada 
Osijeka, Zajednica športskih udruga grada Đakova, Zajednica športskih udruga grada Belog 
Manastira, Zajednica športskih udruga grada Donjeg Miholjca, športska zajednica grada Našica, 
Zajednica športskih udruga grada Valpova i Zajednica športskih udruga grada Belišća, kao i ustrojeni 
Županijski savezi; nogometni, rukometni, odbojkaški, košarkaški, atletski, boćarski, teniski, 
stolnoteniski, ribolovni, kickboxing, karate, rekreacijski, streljački, kuglački i šahovski. 
 

Članice su izvijestile su o športskim ostvarenjima u 2011. godini: 
 
 

O S I J E K - Zajednica športskih udruga grada Osijeka 
 
NOGOMETNI KLUB "OSIJEK" 
 

U 2011. g. Klub je sa svojih 6 kategorija - početnici, mlađi pioniri,  pioniri, kadeti, juniori i 
seniori - nastupao u svim službenim natjecanjima od regionalnog do državnog ranga. Za službena 
natjecanja bilo je registrirano 179 igrača svih kategorija i 16 trenera profesionalaca. 
 

Tijekom izvještajnog razdoblja, Klub je imao 13 reprezentativaca koji su nastupali na 
prijateljskim i službenim utakmicama za  juniorsku (6 igrača), kadetsku (2 igrača) i pionirsku  
(5 igrača) reprezentaciju Hrvatske. Članovi seniorske ekipe (25 igrača) imali su status kategoriziranog 
športaša IV. kategorije. 
Seniorska ekipa je, po završetku sezone 2010./2011. g., osvojila 8. mjesto u I. hrvatskoj nogometnoj 
ligi i nastupila u četvrtfinalu Kupa.  Juniorska ekipa u jesenskom dijelu sezone 2010./2011. g. zauzima 
4. mjesto, a kadetska ekipa 3. mjesto u 1. HNL svoga uzrasta. Kadetska ekipa za sezonu 2010./2011. 
g. osvojila je Kup Hrvatske. 
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Pored službenih nastupa, sve mlađe dobne kategorije sudjelovale su na velikom broju 
značajnih domaćih (Kvarnerska rivijera, Ferivi Kup, Vukovar) i međunarodnih (Mađarska, Njemačka, 
Slovačka, Srbija) turnira na kojima su, u pravilu, osvajali jedno od prva tri mjesta. 
 
VESLAČKI KLUB "IKTUS" OSIJEK 
 

Na Državnom prvenstvu za seniore (svibanj) te juniore i kadete (rujan) u Zagrebu, Klub je u 
ukupnom poretku osvojio 2. mjesto. Na prvenstvu je sudjelovalo 45 članova koji su osvojili 6 zlatnih, 
7 srebrnih i 6 brončanih medalja. 
 

Za državnu reprezentaciju, čiji je izbornik Krešimir IŽAKOVIĆ, prof., tijekom 2011. g. 9 
veslača i veslačica Kluba nastupilo je na Svjetskom prvenstvu za seniore (Bled), juniore (London) i 
Europskom prvenstvu (Bugarska). Najvrjedniji rezultat ostvario je David ŠAIN, koji je na SP za 
seniore, kao član četverca na pariće, osvojio 3. mjesto i time postao sigurni sudionik Olimpijskih igara 
u Londonu. 
 

Na regatama Svjetskog kupa (Munchen, Hamburg i Luzern) nastupali su D. Šain (ukupno 2. 
mjesto), Sonja KEŠERAC i Maja ANIĆ (ukupno 8. mjesto), Ante JANJIĆ i Vjekoslav KOLOBARIĆ. 
 

U 2011. g. Klub je imao 72 registrirana veslača i 10 kategoriziranih športaša Hrvatskog 
olimpijskog odbora (pet I. kategorije, dva II. kategorije, jednog IV. kategorije i dva V. kategorije). U 
Klubu je radilo 8 trenera (3 profesionalca i 5 volontera). 
 
ŽENSKI NOGOMETNI KLUB "OSIJEK" OSIJEK 
 

Seniorska i kadetska ekipa Kluba, po završetku sezone 2010./2011. g., ponovo su uvjerljivo i 
bez poraza osvojili titule prvaka države. Seniorska ekipa, isto uvjerljivo i bez poraza, osvojila je i Kup 
Hrvatske za sezonu 2010./2011. g. 
 

Kao prvak države, Klub je sudjelovao u natjecanju I. kruga UEFA Lige prvaka za žene. 
Kvalifikacijski turnir odigran je u Osijeku od 11.-16.8.2011. g., a sudjelovale su prvakinje Bugarske, 
Irske i Bjelorusije. S dvije pobjede i jednim neriješenim rezultatom, Klub se plasirao među 32 najbolje 
ekipe Lige prvaka i nakon dvije utakmice s prvakom Švedske Goterborgom ispao iz daljnjeg 
natjecanja. 
 

Za službena natjecanja u 2011. g. za Klub je bilo registrirano 46 igračica. Za državnu 
reprezentaciju tijekom 2011. g. nastupalo je 6 igračica Kluba - za U-17 dvije, U-19 tri i "A" 
reprezentaciju jedna. 
 
GIMNASTIČKO DRUŠTVO "OSIJEK - ŽITO" OSIJEK 
 

Za uspješne rezultate Kluba u 2011. g. najzaslužniji su seniorski reprezentativci Tomislav 
Marković i Robert Seligman, koji su na međunarodnim nastupima ostvarili zavidne rezultate te nastupi 
članova mlađih dobnih kategorija na Državnom prvenstvu. 
 

Robert SELIGMAN je, kao reprezentativac Hrvatske u disciplini konj s hvataljkama, 
sudjelovao na Europskom prvenstvu u Berlinu (9. mjesto), Svjetskom prvenstvu u Tokyu i na nekoliko 
turnira iz serije Svjetskog kupa (Moskva 3. mjesto, Osijek 2. mjesto). Postignutim rezultatima u 
Svjetskom kupu zauzima 3. mjesto u konačnom poretku i osigurava nastup na "A" pozivnim turnirima. 
Državni je prvak na konju s hvataljkama i potvrdio je status športaša I. kategorije. 
 

Tomislav MARKOVIĆ, u disciplini parter, nastupao je na Europskom prvenstvu u Berlinu i 
na više turnira iz serije Svjetskog kupa te postigao odlične rezultate. Najuspješniji rezultati su 11. 
mjesto na Europskom prvenstvu i 1. i 2. mjesto na turnirima Svjetskog kupa (Osijek i Cottbus). U 
Svjetskom kupu trenutno zauzima 2. mjesto uz osiguran nastup na "A" pozivnim turnirima. Kao 
državni reprezentativac, ima status športaša I. kategorije. 
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Na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske - "A" vrhunski program - najbolje rezultate  ostvarili su 
kadet Aurel BENOVIĆ, koji je nastupio u 4 discipline (2. mjesto preskok, ruče i preča i 3. mjesto 
parter), kadetkinje Elija VALENTIĆ (2. mjesto greda ) i Marija MILAS (3. mjesto ruče). Na 
višebojskom Prvenstvu Hrvatske A. Benović osvojio je 3. mjesto, E. Valentić 1. mjesto i M. Milas 3. 
mjesto. 
 

Klub je od 4.-6.11.2011. g. bio uspješan organizator Svjetskog kupa "Žito Grand Prix Osijek 
2011" čime je Grad Osijek uvršten na listu 8 svjetskih gradova domaćina Svjetskog kupa. 
 
GIMNASTIČKI KLUB "INOVA-GIM" OSIJEK 
 

Klub je u 2011. g. imao 51 registriranog natjecatelja/ica u seniorskoj, juniorskoj, 
mlađejuniorskoj, kadetskoj i mlađekadetskoj kategoriji, od kojih 5 ima status športaša IV., V. i VI. 
kategorije Hrvatskog olimpijskog odbora. 
 

Na ekipnom Prvenstvu Hrvatske za seniore, u konkurenciji 4 kluba, dva natjecatelja Kluba  
nastupila su u 6 disciplina i osvojili 1. mjesto. Na pojedinačnom seniorskom prvenstvu, u konkurenciji 
8 sudionika, Andrej KOROSTELJEV osvojio je 2. mjesto na parteru, 3. mjesto u višeboju, ruče i preča 
i 4. mjesto preskok, a Renato PRPIĆ 4. mjesto na konju s hvataljkama. U konkurenciji 24 juniora i 
kadeta, na pojedinačnom Prvenstvu RH nastupili su mlađi juniori Mislav RUNJE (1. mjesto na konju s 
hvataljkama i 4. mjesto preča), Ferdinand DURGEL (1. mjesto parter ) i kadet Mauro NEMČANIN  
(1. mjesto na parteru i konju s hvataljkama). 
 

U Kup natjecanju - "C" program - juniorke su ekipno bile 2., kadetkinje 1. i mlađe kadetkinje 
4. Na natjecanju je u svakoj dobnoj kategoriji nastupilo po 6 članica Kluba. Na pojedinačnom Kup 
natjecanju - "C" program - juniorka Žanet BILIĆ i kadetkinja Stela TENŠEK osvojile su 1. mjesto u 
višeboju. 
 

Na službenim natjecanjima, za seniorsku, juniorsku i kadetsku državnu reprezentaciju 
nastupalo je 4 gimnastičara. 
 
KLUB RITMIČKO-ŠPORTSKE GIMNASTIKE "RONDO" OSIJEK 
 

Klub je u 2011. g. nastupao na Državnom ekipnom prvenstvu za juniorke, pojedinačnom 
Državnom prvenstvu u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji, višebojnom prvenstvu i na 16 
međunarodnih turnira u inozemstvu. 
 

Na Državnom juniorskom ekipnom prvenstvu 3 su natjecateljice Kluba nastupile u 4 discipline 
i osvojile 3. mjesto. Na pojedinačnim prvenstvima i višebojnom prvenstvu, jedna seniorka i dvije 
juniorke nastupile su u 5 disciplina. Najvrjedniji rezultat ostvarila je Rebeka STOJKOVIĆ osvojivši 1. 
mjesto u disciplini vijača, dva 2. mjesta - obruč i čunjevi i 3. mjesto u višeboju. 
Klub je imao 10 registriranih športašica, s kojima su radila 3 trenera volontera i savjetnik. Seniorka R. 
Stojković ima status športašice III. kategorije. 
 

Organiziran je 3. međunarodni "Rondo kup" na kojem su, iz 35 klubova i 30 država, su-
djelovale 153 natjecateljice. 
 
KUGLAČKI KLUB "KONIKOM OSIJEK" OSIJEK 
 

Prva ekipa natjecala se u I. hrvatskoj ligi i na kraju sezone osvojila 3. mjesto, a u sezoni 
2010./2011. g. trenutno je na 2. mjestu s velikim izgledima da postanu prvaci Države. Kao prvaci 
regije u kup natjecanju, seniorska ekipa sudjelovala je na finalnom turniru i osvojila 2. mjesto. 
 

Temeljem osvojenog 3. mjesta u 1. HKL, Klub je stekao pravo sudjelovanja na NBC pokalu u 
Skopju od 4.-8.10.2011. g. i osvojio 1. mjesto. Izborenim plasmanom, stekao je pravo igranja u Ligi 
prvaka u kojoj je ispao u 1. kolu od ekipe Zalaegerszega. 
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U mlađim dobnim kategorijama, u ekipnim i pojedinačnim natjecanjima na Prvenstvu 
Hrvatske osvojili su 5 naslova državnog prvaka, jedan naslov viceprvaka i dva puta 3. mjesto. 
 

Za reprezentaciju Hrvatske u 2011. g. nastupali su seniori Mario MUŠANIĆ i Igor ŠARKEZI 
na Svjetskom prvenstvu u Sarajevu. M. Mušanić nastupio je i u Svjetskom kupu - pojedinačno u 
Tallinu (Estonija) i osvojio 3. mjesto. Za juniorsku reprezentaciju na SP-u u Sarajevu nastupio je 
Dario RADOŠ i osvojio dvije srebrne medalje (ekipno i u paru). 
 

U Klubu je bilo 32 registrirana igrača i 2 igračice. M. Mušanić i D. Radoš imaju status 
kategoriziranih  športaša. 
 
ŽENSKI KUGLAČKI KLUB "OSIJEK '97" OSIJEK 
 

Po završetku sezone 2010./2011. g. seniorska ekipa je, u konkurenciji 10 klubova, osvojila 
posljednje mjesto (18 nastupa - 2 pobjede, 1 neriješeno i 15 poraza) i time izgubila status člana 1. 
HKL. Trenutno, u 2. HKL - Istok koja ima 9 klubova, Klub se nalazi na 3. mjestu. U kup natjecanju 
ekipa je izborila plasman u četvrtzavršnicu. 
Za Državnu reprezentaciju nastupila je Ines VUKA na Svjetskom prvenstvu u Sarajevu od 19.-
28.5.2011. g. 
Tijekom 2011. g. za Klub je nastupalo 14 igračica, a članica Saša PAVLOVIĆ ima status 
kategorizirane športašice II. kategorije. 
 
GRAĐANSKO STRELJAČKO DRUŠTVO "OSIJEK 1784" OSIJEK 
 

Članovi Društva su u 2011. g. nastupili u 1. "A" i 1. "B" ligi, na Državnim ekipnim 
prvenstvima, Državnim pojedinačnim prvenstvima, Kupu Hrvatske (pojedinačno), međunarodnim, 
županijskim i gradskim turnirima i natjecanjima u kategoriji seniora i seniorki, juniora i juniorki, 
kadeta i kadetkinja, veterana. 
 

U 1. "A" ligi u sezoni 2010./2011. g. - 10 m zračna puška serijski - seniorska muška ekipa 
osvojila je 5. mjesto u konkurenciji 10 ekipa. U 1. "B" ligi u disciplinama 10 m zračna puška i 10 m 
zračni pištolj u sezoni 2010./2011. g., seniori su osvojili 8., odnosno 4. mjesto u konkurenciji 14 i 16 
ekipa. Na Državnim ekipnim prvenstvima u 23 discipline nastupilo je 37 članova kluba i osvojilo 
ukupno 16 medalja (5 zlatnih, 4 srebrne i 7 brončanih). 
 

Na Državnim pojedinačnim prvenstvima tijekom 2011. g. 37 članova imalo je 78 nastupa u 23  
discipline. Osvojili su 7 zlatnih, 6 srebrnih i 6 brončanih medalja. U kup natjecanju sudjelovalo je 7 
članova kluba u 3 discipline i u 9 nastupa osvojilo jedno 1. mjesto, dva 2. mjesta i jedno 3. mjesto. Na 
ostalim turnirima i natjecanjima u ekipnim i pojedinačnim nastupima 84 medalje - 35 zlatnih, 30 
srebrnih i 19 brončanih. 
 

Na međunarodnim natjecanjima za državnu reprezentaciju nastupali su Josip KUNA i Martina 
LUČIĆ, koja je na Prvenstvu Europe u disciplini 10 m zračni pištolj osvojila brončanu medalju. Na 
službenim natjecanjima nastupilo je 58 registriranih članova. 
Temeljem ostvarenih rezultata, 9 članova Društva ima status kategoriziranog športaša - jedan II., dva 
III. i IV. i četiri V. kategoriju. 
 
ATLETSKI KLUB "SLAVONIJA - ŽITO" OSIJEK 
 

Atletičari i atletičarke Kluba su u 2011. g. nastupali na otvorenim i dvoranskim državnim 
pojedinačnim prvenstvima u seniorskoj, mlađeseniorskoj, juniorskoj, mlađejuniorskoj i kadetskoj 
konkurenciji. 
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Ukupno su osvojili 48 medalja (15 zlatnih, 22 srebrne i 11 brončanih) - u seniorskoj 
konkurenciji 9 (3 zlatne, 4 srebrne, 2 brončane), u mlađeseniorskoj 4 (3 zlatne, 1 srebrnu), juniorskoj 8 
(6 srebrnih, 2 brončane), mlađejuniorskoj 11 (2 zlatne, 5 srebrnih, 4 brončane) i kadetskoj 16  
(7 zlatnih, 6 srebrnih, 3 brončane). 
 

Najzapaženije i najvrjednije rezultate ostvarili su Ivan HORVAT (skok s motkom), Ivan 
RIMAC (400 m), Marin PERVAN (skok u vis), Sonia KOPRIVNJAK (skok s motkom),Dino 
PREDRIJEVAC (60 m), Marko KOVAČEVIĆ (100 i 300 m), Jakov i Ivan BARIĆ, Ivan JUGOVIĆ, 
M. KOVAČEVIĆ (štafeta 4x300m), Tomislav i Lucija ZRNO (skok s motkom), koji su Državni 
prvaci. 
 

U Kup natjecanjima nastupala je seniorska i kadetska ekipa. Seniorska ekipa osvojila je 
ukupno 9. mjesto (seniori 6., a seniorke 12.). Zlatne medalje osvojili su I. Horvat i štafeta 4x400 m, 
srebrne medalje Dražen DAVIDOVIĆ (400 m), Antun Dino BELEGIĆ i Sonia KOPRIVNJAK (skok 
s motkom) i brončanu medalju Ivan RIMAC (400 m). 
 

Kadetska ekipa osvojila je 2. mjesto sa samo dva boda zaostatka za prvakom. Članovi ekipe 
osvojili su ukupno pet 1. mjesta, četiri 2. mjesta i četiri 3. mjesta. 
 

Pored službenih natjecanja, članovi Kluba sudjelovali su i na međunarodnim mitinzima u 
Zagrebu, Rijeci, Varaždinu, Kopru i Osijeku. Klub je bio organizator dva međunarodna natjecanja 
(četveroboj juniorskih reprezentacija Hrvatske, Češke, Mađarske, Slovenije i međunarodnog mitinga 
"Trofej Slavonija 2011."), finala ekipnog Prvenstva Hrvatske za kadete i kadetkinje i šest natjecanja na 
regionalnoj razini. 
 

Najistaknutiji pojedinac kluba je I. Horvat, koji na tablici Svjetske atletske federacije zauzima 
2. mjesto kod juniora, hrvatski je rekorder u kategoriji juniora i seniora s preskočenih 5,51 i dvoranski 
rekorder s 5,10. 
 

Za reprezentaciju Hrvatske na međunarodnim službenim natjecanjima nastupalo je 12 članova 
Kluba. U Klubu je bilo 86 registriranih športaša, od kojih 27 ima status kategoriziranog športaša. 
 
MUŠKI ODBOJKAŠKI KLUB "MURSA" OSIJEK 
 

Klub je u sezoni 2010./2011. g., nakon doigravanja, zauzeo 4. mjesto u prvenstvu Super-lige, 
nakon što je u ligaškom dijelu osvojio 1. mjesto. Za sezonu 2010./2011. g. Klub je bio domaćin 
završnog turnira Kupa Hrvatske (27.-28.12.2011.) na kojem je osvojio naslov pobjednika, što je prva 
odbojkaška državna titula u povijesti osječke odbojke. 
U ligaškom dijelu natjecanja za sezonu 2011./2012. g., nakon jesenskog dijela sezone, Klub zauzima 
vodeću poziciju u 1. A hrvatskoj ligi. 
 

Od mlađih dobnih kategorija, najveći uspjeh postigli su kadeti koji su na državnoj završnici u 
Osijeku (3.-5.6.) zauzeli 3. mjesto. Na istim natjecanjima juniorska ekipa osvojila je 5. mjesto, a mlađa 
kadetska 6. mjesto. 
 

U 2011. g. Klub je imao 80 registriranih igrača s kojima je radilo 5 trenera. Klub ima 24 
kategorizirana športaša (12 IV. kategorije i 12 VI. kategorije). Za juniorsku reprezentaciju nastupila su 
2 igrača, a za kadetsku 3 igrača Kluba. 
 
ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB "OSIJEK" OSIJEK 
 

U službenim natjecanjima u 2011. g. Klub je imao pet selekcija za koje je nastupalo 58 
registriranih igračica, a radilo 8 trenera. 
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Po završetku sezone 2010./2011. g., seniorska ekipa je osvajanjem 3. mjesta (26 utakmica - 19 
pobjeda i 7 poraza), nakon godine dana ponovo stekla status prvoligaša. Trenutno u 1. A ligi, koja ima 
13 klubova, ekipa zauzima 11. mjesto (10 utakmica - 3 pobjede i 7 poraza). U Kup natjecanjima ekipa 
je u 2011. g. odigrala 4 utakmice i sve izgubila. 
 

Na natjecanjima za mlađe dobne kategorije Klub je nastupio na Prvenstvu Hrvatske u mini 
odbojci - 1. mjesto od 16 klubova, za mlađe kadetkinje - 3. mjesto od 24 kluba, za kadetkinje - 4. 
mjesto od 8 klubova i za juniorke - 6. mjesto od 8 klubova. Na međunarodnom Novogodišnjem turniru 
u Novom Sadu, u konkurenciji 32 sudionika, osvojeno je 2. mjesto. 
 
MUŠKI RUKOMETNI KLUB "OSIJEK" OSIJEK 
 

Na kraju sezone 2010./2011. g. i odigranih 30 utakmica (14 pobjeda, 1 neriješeno i 11 poraza), 
seniorska ekipa je u I. HRL osvojila 5. mjesto (II. stupanj natjecanja). 
 

U redovnom sustavu natjecanja Hrvatskog rukometnog saveza, Klub je nastupao s II. ekipom 
(juniori) u konkurenciji seniora u natjecanju III. HRL, gdje je osvojio 5. mjesto. 
 

Tijekom sezone 2010./2011. g. u natjecanju su sudjelovale ekipa kadeta i mlađih kadeta u I. 
HKRL i HMKRL. Kadeti su osvojili  3. mjesto od 12 klubova sudionika turnira u Rijeci. Mlađi kadeti 
osvojili su 6. mjesto. U istim natjecanjima ekipe trenutno zauzimaju 6. mjesto. Kvalitetan rad s 
mlađim kategorijama potvrđen je i nastupanjem 5 igrača za državnu reprezentaciju '94. godišta. 
 

U 2011. g. Klub je imao registrirano 116 igrača svih dobnih kategorija, a stručni  kadar čine 
pet trenera. 
 
ŽENSKI RUKOMETNI KLUB "OSIJEK" OSIJEK 
 

U 2011. g. Klub je u redovnom sustavu natjecanja imao seniorsku i mlađekadetsku ekipu i 
dvije selekcije djevojčica (rođene 1998. i 2000. g.). 
 

Seniorska ekipa je na kraju sezone 2010./2011. g. ispala iz I. HRL, u kojoj se natjecala od 
njenog formiranja i samostalnosti Republike Hrvatske, na temelju omjera primljenih i danih golova s 
RK „Umag“. Kao član II. HRL - Sjever u jesenskom dijelu sezone 2011./2012. g., ekipa je osvojila 1. 
mjesto i realno je očekivati povratak u najviši rang natjecanja. 
 

Mlađekadetska ekipa i ekipa djevojčica ('98. godište) nastupale su u županijskoj ligi i 
turnirima državnog ranga natjecanja, gdje su u konkurenciji 16 klubova osvojile 5. mjesta. Ekipa 
djevojčica (2000. godište) - mini rukomet - nastupali su u županijskoj ligi i turnirima. 
 

Za Klub je nastupalo 80 registriranih igračica svih uzrasta. 
 
KOŠARKAŠKI KLUB "MURSA" OSIJEK 
 

U 2011. 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. 
 

Sve selekcije Kluba, u proljetnom dijelu sezone 2010./2011. g. i jesenskom dijelu sezone 
2011./2012. g., odigrale su više od 60 službenih utakmica i veliki broj prijateljskih utakmica. 
 

U sezoni 2010./2011. g., seniorska ekipa je u A-2 ligi nastupala isključivo s igračicama 
juniorskog i kadetskog uzrasta.  Sezonu je završila na 4. mjestu (6 pobjeda i 9 poraza). Nakon prvog 
dijela sezone 2011./2012. g. ekipa je u 6 kola ostvarila 4 pobjede i 2 poraza. 
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Od mlađih selekcija najbolje rezultate ostvarila je juniorska selekcija koja je, kao prvak regije, 
bila domaćin poluzavršnog turnira za Prvenstvo Hrvatske, na koje su sudjelovale ekipe iz Šibenika, 
Zagreba i Dubrovnika. Ekipa je bila poražena u svim utakmicama. 
 

Za Klub je u 2011. g. nastupilo 50 registriranih igračica. 
 
KOŠARKAŠKI KLUB "OSJEČKI SOKOL" OSIJEK 
 

Klub je imao 6 selekcija sa 61 registriranim igračem (seniori, juniori, kadeti, mlađi kadeti, 
stariji početnici i mlađi početnici), koje su u 2011. g. sudjelovale u redovnom natjecanju. 
Po završetku sezone 2010./2011. g., seniorska ekipa je u A-2 ligi - Istok osvojila 3. mjesto. Trenutno 
se u sezoni 2011./2012. g. nalazi na 1. mjestu i ima realne šanse da osvoji 1. mjesto i time izbori 
kvalifikacije za ulazak u A-1 ligu. 
 

U sezoni 2010./2011. g., najbolji plasman ostvarila je mlađekadetska ekipa koja je osvojila 1. 
mjesto. Juniori su bili 3., a kadeti 1. u skupini i sudionici Lige za prvaka u kojoj su osvojili 2. mjesto. 
 

Trenutno u natjecateljskoj sezoni 2011./2012. g. kadeti su 2., mlađi kadeti su u svojoj skupini 
osvojili 1. mjesto i pravo sudjelovanja u Ligi za prvaka. Ekipa početnika (rođeni 2000./2001.) trenutno 
je 4. 
 

Sve selekcije Kluba su u 2011. g. bili sudionici međunarodnih turnira u Odžaku, Novom Sadu, 
Đakovu, Dombovaru i Sarajevu. Klub je bio organizator Međunarodnog turnira DRAŽENA PEŠIĆA - 
DRLJE (23.-24.9.). 
 

Od 15.-29.7. Klub je bio domaćin A selekciji košarkaške reprezentacije u sklopu priprema za 
Europsko prvenstvo u Litvi, kada su odigrane i dvije prijateljske utakmice s reprezentacijom 
Bugarske. 
 
DIZAČKI KLUB "SLAVONIJA" OSIJEK 
 

Članovi Kluba su u 2011. 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 Državnom ekipnom prvenstvu koje organiziraju putem tri turnira, seniori su  osvojili 1. 
mjesto i postali Državni prvaci. Na Državnom prvenstvu za Klub je nastupilo 7 natjecatelja. Na 
pojedinačnom seniorskom Prvenstvu Republike Hrvatske nastupilo je 9 članova Kluba i osvojilo 7 
medalja (2 zlatne, 2 srebrne i 3 brončane). Na juniorskom prvenstvu osvojeno je dva 1. i jedno 2. 
mjesto, a na kadetskom jedno 1. mjesto. 
 

U Kup natjecanju Klub je nastupio sa 6 članova i osvojio 2. mjesto. 
 

Najistaknutiji član Kluba Ante VUKOVIĆ, trostruki apsolutni nacionalni rekorder, nastupao je 
na Europskom (Kazan, Rusija) i Svjetskom prvenstvu (Pariz). Na Europskom prvenstvu osvojio je 9. 
mjesto u trzaju i dva 11. mjesta u izbačaju i olimpijskom bilatronu. Na Svjetskom prvenstvu u istim 
disciplinama osvojio je 27., 23 i 27. mjesto - ukupno 27. mjesto. 
 

Klub ima 5 kategoriziranih športaša - jednog II. kategorije i četiri IV. kategorije. 
 
MALONOGOMETNI KLUB "OSIJEK V.B.K" OSIJEK 
 

Aktivnosti Kluba u 2011. g. realizirane su sudjelovanjem seniorske ekipe u natjecanju 1. 
HMNL, juniorske i  kadetske ekipe u natjecanju u 1. županijskoj ligi. 
 

U sezoni 2010./2011. g. seniorska ekipa je, u konkurenciji 12 klubova, zauzela 9. mjesto. 
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U Kup natjecanju seniori su se plasirali među 32 kluba. 
 

Juniorska ekipa osvojila je 1. mjesto u Županijskoj ligi i sudjelovala u završnici 8 najboljih 
ekipa i zauzela 4. mjesto. Kadetska ekipa osvojila je 4. mjesto. 
 

Klub ima 25 registriranih igrača, s kojima radi 1 trener. Za Državnu reprezentaciju nastupali 
su seniori Gordan DUVANČIĆ i Goran DAKIĆ, a za mlađe kategorije Robert NOSPAK i Armando 
KAJFEŠ. 
 
AEROKLUB "OSIJEK" OSIJEK 
 

Na Državnom ekipnom prvenstvu (Vrsar, rujan 2011.) u padobranstvu u ekipnom poretku 
Klub je bio 3. Pojedinačno žene su osvojile 3. i 4. mjesto, a muškarci 5., 6. i 9. mjesto. 
 

U Kup natjecanju (Vrsar, travanj i svibanj) Klub je osvojio ekipno 3. mjesto. Na Svjetskom 
kupu (Bled, lipanj 2011.), Klub je u disciplini cilj, u konkurenciji 44 sudionika, osvojio 21. mjesto. Na 
pojedinačnim natjecanjima Svjetskog kupa (Bled i Belluno) nastupilo je četiri člana Kluba, a najbolji 
rezultat ostvarila je Helena Janson osvojivši 2. mjesto na Bledu. Na Europskom prvenstvu u Kikindi 
(kolovoz) za reprezentaciju je nastupilo tri člana Kluba - Helena JANSON, Jadranka MARKOVIĆ i 
Tihomir ČAJKO. 
 

Klub ima 10 registriranih športaša. Helena Janson i Jadranka Marković imaju III. kategoriju 
Hrvatskog olimpijskog odbora. 
 
TENISKI KLUB "OSIJEK" OSIJEK 
 

U 2011. g. Klub je ostvario niz značajnih rezultata koji su ga doveli na 11. mjesto po 
uspješnosti, od ukupno 127. klubova u Republici Hrvatskoj. 
 

U ekipnom natjecanju, u konkurenciji 10 klubova u 2. Hrvatskoj ligi, Klub je osvojio 1. 
mjesto, što mu je nakon još dva kvalifikacijska meča s TK "Varaždin" (5:4 i 6:0) osiguralo da u 2012. 
g. nastupa u 1. hrvatskoj ligi. 
 

Uspješni pojedinačni nastupi i rezultati članova Kluba (Donna VEKIĆ, Ivan i Matej 
SABANOV i Bruno MANDIĆ) u 2011. g. donijeli su im uvrštavanje na ATP/WTA listu. Najvrjednije 
rezultate ostvarila je Donna Vekić, koja je nastupila na 17 turnira - osvojila četiri i još sedam puta bila 
finalistica. 
Pored međunarodnih turnira, 30 registriranih članova nastupali su na pojedinačnom seniorskom 
prvenstvu Države, dvoranskom prvenstvu Države za seniore i na Prvenstvu Hrvatske do 12 godina. 
Najbolji rezultat ostvario je par I. Sabanov - Tin OSTOJIĆ osvojivši 3. mjesto na Prvenstvu Hrvatske 
za seniore. 
 

Klub je bio uspješan organizator 3. međunarodnog turnira "Osijek Open ITF Futures" i 12 
turnira svih dobnih kategorija. 
 

Članica Kluba D. Vekić proglašena je športašicom Grada Osijeka za 2011. g. 
 

Kategorizirani športaši kluba su D. Vekić (III. kategorija), I. i M. Sabanov (IV. kategorija). 
 
STOLNOTENISKI KLUB "VODOVOD - OSIJEK" OSIJEK 
 

U službenom ekipnom natjecanju u 2011. g. nastupili su seniori u Superligi, seniorke u I. 
Hrvatskoj ligi - Sjever, druga ekipa u 2. županijskoj ligi te mlađe dobne kategorije koje igraju turnirski 
sistem. 
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Seniorska muška ekipa, za koju je nastupalo 4 igrača, u sezoni 2010./2011. g. osvojila je 8. 
mjesto. Seniorska ženska ekipa, za koju su nastupale 4 igračice, završila je sezonu 2010./2011. g. na 4. 
mjestu. 
 

Na pojedinačnim Prvenstvima RH junior Vjekoslav ZOVKO osvojio je 3. mjesto, a kadetkinje 
Justina MIHALJEVIĆ i Dunja TOMIĆ 3. mjesto u paru. 
 

U natjecanjima tijekom 2011. g. nastupalo je 16 registriranih natjecatelja. 
 
ŠAHOVSKI KLUB "ETF - OSIJEK" OSIJEK 
 

Seniorska ekipa za koju je od 10 prijavljenih nastupalo 6 igrača, član I. šahovske lige, u 
konkurenciji 10 ekipa na prvenstvu u Šibeniku (3.-10.10.2011.), osvojila je 5. mjesto. U Kupu 
Hrvatske, također u Šibeniku (18.-23.5.), osvojili su 13. mjesto u konkurenciji 25 ekipa. 
 

Kadetska ekipa sudjelovala je u natjecanju I. kadetske lige i od 12 ekipa osvojila 7. mjesto. Za 
ekipu je nastupalo 6 igrača. Druga seniorske ekipa (studenti), nastupalo je 16 prijavljenih igrača,  u 4. 
međužupanijskoj ligi - Istok, u konkurenciji 8 ekipa, osvojila je 6. mjesto. 
 

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

Z. Jovanović je na pojedinačnom Prvenstvu Hrvatske (Marija Bistrica) osvojio 7. mjesto od 12 
igrača. Na ekipnom Europskom prvenstvu u šahu nastupao je za reprezentaciju. 
 

Pored toga, članovi Kluba sudjelovali su na niz open turnira na kojima su ostvarivali niz 
odličnih rezultata. 
 
JUDO KLUB "MLADOST" OSIJEK 
 

Članovi Kluba sudjelovali su na državnim pojedinačnim prvenstvima u 6 dobnih kategorija u 
muškoj i ženskoj konkurenciji, na 27 međunarodnih turniru u Hrvatskoj i inozemstvu te na 4 službena 
turnira za nacionalnu vrstu. Na rang listi Hrvatskog judo saveza Klub se, od 49 klubova, nalazi na 18. 
mjestu. 
 

Na državnom pojedinačnom prvenstvu za dječake i djevojčice Klub je imao 13 članova u 10 
kategorija (jedno 1. i 3. mjesto), za mlađe kadete i kadetkinje nastupilo je 10 članova u 9 kategorija 
(jedno 1. i dva 3. mjesta), za kadete i kadetkinje nastupilo je 9 članova u 7 kategorija (3. mjesto). Na 
Državnom prvenstvu juniora Klub su predstavljala 4 člana, a nastupili su u 3 kategorije i osvojili dvije 
srebrne medalje. Tri mlađe seniorke i  seniora u tri kategorije osvojili su 2 srebrne medalje. Na 
Državnom prvenstvu za seniore i seniorke (2 člana u dvije kategorije) i prvenstvu u katama (3 člana) 
osvojili su jednu zlatnu i 3 srebrne medalje. 
 

Na službenim nastupima za nacionalnu vrstu sudjelovali su Mislav KRČEK (juniorska), Sara 
MATIJEVIĆ i Branimir KUNČAK (kadetska). 
 

U 2011 g. u Klubu je bilo 60 registriranih članova, od kojih 5 imaju status kategoriziranog 
športaša IV. i VI. kategorije. 
 

Klub je bio organizator 6. memorijalnog turnira Josipa Potneka, na kojem je bio 481 
natjecatelj iz 6 država i 44 kluba. Članovi Kluba osvojili su 33 medalje i ekipno osvojili 1. mjesto. 
 
PLIVAČKI KLUB "OSIJEK - ŽITO" OSIJEK 
 

Plivači Kluba su na ekipnom prvenstvu u Rijeci u ženskoj konkurenciji (8 plivačica) osvojile 
4. mjesto, a u muškoj konkurenciji (7 plivača ) 5. mjesto u B prvenstvu (od 9. do 16. mjesta). 
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Klub je na Državnim pojedinačnim prvenstvima nastupao na zimskom Prvenstvu Hrvatske 
(Split, 23.-27.3.) u kategoriji kadeta, mlađih juniora i juniora koji su nastupili u 113 pojedinačnih i 8 
štafetnih utrka. Članovi Kluba, njih 26, osvojilo je 2 zlatne, 7 srebrnih i 5 brončanih medalja. Na 
ljetnom Prvenstvu Hrvatske (Zagreb, 4.-7.8.) u istim kategorijama, 21 natjecatelj osvojio je ukupno 14 
medalja - 3 zlatne, 7 srebrnih i 4 brončane. 
 

Na Državnom pojedinačnom prvenstvu u kategoriji seniora (Zagreb, 30.6.-3.7.), Klub je 
nastupio sa 6 natjecatelja i osvojena je jedna srebrna medalja. 
 

Pored službenih natjecanja, svih 125 registriranih članova Kluba sudjelovali su na 32 mitinga 
u Hrvatskoj i inozemstvu na kojim su osvojili oko 300 medalja. Za mladu Državnu reprezentaciju na 
Troboju CRO-SLO-SRB nastupila je Paula HEREK na 50, 100 i 200 m leđno, a najbolji plasman 
ostvarila je na 200 m leđno - brončana medalja. 
 

Najvrjedniji rezultat u 2011. g. ostvarila je juniorska štafeta u sastavu Paula i Laura HEREK, 
Mihaela LUBINA i Barbara PRŠA u disciplini 4x50 m mješovito, oborivši državni rekord na "Mitingu 
rekorda" u Zagrebu 22.12.2011. g. 
 

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. 
 

U Klubu je radilo 6 trenera te imaju 7 plivačica i plivača koji imaju status darovitih športaša 
IV., V. i VI. kategorije Hrvatskog olimpijskog odbora. 
 
KARATE KLUB "ESSEKER" OSIJEK 
 

Klub je sa svoja  43 člana nastupao na ekipnom i pojedinačnom državnom prvenstvu za 
seniore, mlađe seniore, juniore, kadete, mlađe kadete, učenike i mlađe učenike u katama i borbama, na 
kojima je osvojio 11 medalja - 4 zlatne, 1 srebrnu i 6 brončanih. 
 

Ekipno najbolji plasman ostvarili su seniori osvojivši 3. mjesto i juniori 1. mjesto na 
Državnom prvenstvu u katama. U pojedinačnoj konkurenciji najvrjedniji rezultat ostvarili su Ivan 
GLAVAŠ - 1. mjesto, Matej ŠIMIĆ - 2. mjesto i Hrvoje VIDAKOVIĆ - 3. mjesto na juniorskom 
prvenstvu u katama. Na Svjetskom juniorskom prvenstvu (Malezija, 13.-16.10.) u sastavu 
reprezentacije Hrvatske nastupio je kata tim u sastavu I. Glavaš, M. Šimić i H. Vidaković. I. Glavaš, 
pojedinačno, plasirao se među 16 najboljih juniora. 
 

Pored službenih natjecanja, članovi Kluba nastupili su na 7 međunarodnih turnira i 10-tak 
manjih turnira koji su služili za provjeru pripremljenosti natjecatelja. 
Klub je imao 3 kategorizirana športaša V. kategorije. 
 
VATERPOLO KLUB "KRUNA OSIJEK" 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 1. B hrvatske vaterpolo lige,  na kraju sezone za 2011. g. osvojila je 8. 
mjesto u konkurenciji 8 klubova. 
 

Juniorska ekipa sudjelovala je u završnici Kupa i osvojila 8. mjesto (Šibenik). Mlađi juniori 
osvojili su 4. mjesto u skupini Sjever i ostali bez plasmana za završni turnir za državno prvenstvo. 
Trenutno za sezonu 2011./2012. g. ekipa se nalazi na 1. mjestu skupine Sjever. 
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Kadetska ekipa je u Zagrebu na završnom turniru za prvaka Države, u konkurenciji 8 klubova, 
osvojila 8. mjesto, dok je u Kup natjecanju ostala bez plasmana na završni turnir. Mlađekadetska ekipa 
nije se uspjela plasirati u daljnje natjecanje jer nije prošla podskupinu (3 kluba). 
 

Ekipa nada na Državnom prvenstvu u Splitu, u konkurenciji 16 klubova, osvojila je 8. mjesto, 
kao i u kup natjecanju u Rijeci. 
 

Klub ima 87 registriranih igrača, s kojima radi 6 trenera. Luka STOJANOVIĆ i Borna 
DUVNJAK - STARČEVIĆ nastupali su za Državnu reprezentaciju za igrače rođene '96. g. i imaju 
status darovitih športaša V. kategorije. 
 
KONJIČKI KLUB "OSIJEK" OSIJEK 
 

Članovi Kluba, 13 registriranih jahača, nastupali su na pojedinačnim Državnim prvenstvima i 
pojedinačnim kup natjecanjima. 
 

Na pojedinačnom Državnom prvenstvu za mlade konje (Zagreb, 14.-16.10.), najuspješniji je 
bio Srđan GRMAŠKOSKI koji je osvojio 1. (petogodci) i 2. (šestogodci) mjesto. Na pojedinačnom 
Kup natjecanju "Croatia Cup" za seniore, članica Kluba Danijela ŽULJEVIĆ se, nakon 6 kola, 
plasirala na 8. mjesto u ukupnom poretku. U kategoriji juniora, nakon 6 kola, Ana JOVIĆ plasirala se 
na ukupno 5.-6. mjesto. 
 

Klub je od 26.-28.8. organizirao "Grand Prix Osijek 2011.", međunarodni turnir u okviru 
projekta "Mađarsko-hrvatsko prekogranično natjecanje u preponskom jahanju", koji je sufinanciran iz 
pretpristupnog fonda Europske unije u sklopu "IPA Prekograničnog programa Mađarska - Hrvatska 
2007.-2013". 
 
BOKSAČKI KLUB "OSIJEK" OSIJEK 
 

Natjecatelji Kluba, 8 registriranih, nastupali su na pojedinačnim Prvenstvima Hrvatske za 
seniore, juniore i kadete i osvojili 4 medalje (1 srebrnu i 3 brončane). 
 

Osim na službenim natjecanjima, članovi Kluba nastupili su na 6 Državnih i međunarodnih 
natjecanja na kojima su ostvarili 12 pobjeda, 6 poraza i 2 neriješena meča. 
 

Ante ČEPO, vrsni športaš IV. kategorije, nastupio je za Državnu reprezentaciju na 
međunarodnim turnirima u Slovačkoj (srebrna medalja) i Srbiji. 
 
BOĆARSKI KLUB "SVETI LUKA" OSIJEK 
 

Klub se natjecao u III. Hrvatskoj ligi - Zagreb - Slavonija i sezonu 2010./2011. završio na 2. 
mjestu. Trenutno, nakon 7 kola za sezonu 2010./2011., zauzima 1. mjesto. U Kup natjecanju ekipa je 
osvojila 2. mjesto na finalu kvalifikacija Slavonije i Baranje. 
 

Pored seniorske ekipe, Klub ima i ekipu mlađih kategorija koja se natječe u III. slavonsko-
baranjskoj ligi i školu boćanja čiji članovi nastupaju u međužupanijskim natjecanjima. 
Za Klub je registriran 21 igrač. 
 
KICKBOXING KLUB "SVETI DUH" OSIJEK 
 

Na prvenstvima Hrvatske za seniore u disciplinama K-1 style, low kick i full contact članovi 
Kluba osvojili su ukupno 10 medalja, od čega 3 zlatne, a klupski prvaci Hrvatske za 2011. g. su 
Mirsad DENJALIĆ (do 63,5 kg), Luka ŠIMIĆ (do 81 kg) i Dragana RESANOVIĆ (do 60 kg), svi u 
disciplini K-1 style. 
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Najveći uspjeh Kluba u 2011. ostvario je L. Šimić osvojivši 1. mjesto na Svjetskom prvenstvu 
u kickboxingu (Skopje, 26.-29.10.) u disciplini low kick (kategorija do 86 kg). 
 

Temeljem toga, L. Šimić izabran je za najuspješnijeg športaša Grada i Osječko-baranjske 
županije u tradicionalnom izboru Glasa Slavonije i lokalnih športskih zajednica "Športaš 2011". 
 

Klub je 17.12.2011. g. bio uspješni organizator međunarodnog turnira "Croatia Open - 
Christnas Cup 2011". 
 

U 2011. g. za Klub je nastupalo 15 članova, a L. Šimić je član hrvatske kickboxing 
reprezentacije. 
 
BADMINTONSKI KLUB "OSIJEK" OSIJEK 
 

Seniorska ekipa, 16 registriranih, nastupala je na ekipnom Državnom prvenstvu i kup 
natjecanju, te na pojedinačnim Državnim i Kup natjecanjima. 
 

Na Državnom ekipnom prvenstvu osvojili su 2. mjesto, a u Kup natjecanju 5. mjesto. Od 
pojedinačnih natjecanja najbolji plasman ostvario je Goran HUMMEL osvojivši 2. mjesto u Kupu. 
 
TAEKWONDO KLUB "OSIJEK" OSIJEK 
 

U 2011. g. Klub je imao 115 boraca u trenažnom procesu, od koji je 45 nastupalo na 20 raznih 
natjecanja u Hrvatskoj i inozemstvu te osvojili 60 zlatnih, 50 srebrnih i 64 brončane medalje. 
 

Na 8. prvenstvu Slavonije ekipa seniora, kadeta i mlađih kadeta osvojila je 1. mjesto, a 
pojedinačno borci Kluba osvojili su dvanaest 1. mjesta, sedam 2. mjesta i pet 3. mjesta. 
 
BILJARSKI KLUB "PLAN B" OSIJEK 
 

Na klupskom prvenstvu sudjelovalo je 10 ekipa. U regularnom dijelu Klub je osvojio 4. mjesto 
i pravo sudjelovanja u razigravanju za prvaka Hrvatske. U konačnom poretku Klub je osvojio 3. 
mjesto. 
 

Na Croatia Cupu, pojedinačnom natjecanju za prvaka Hrvatske, u konkurenciji 16 igrača, 
najbolji rezultat ostvario je Luka KUTLEŠA osvajanjem 3. mjesta. 
 

Na Europskom prvenstvu u pool biljaru (Brandenburg), za seniorsku reprezentaciju  nastupio 
je Marko LIŠNJIĆ u disciplini straight pool i osvojio 17. mjesto. Na Europskom juniorskom prvenstvu 
u pool biljaru (Luxembourg), nastupili su Krešimir VUKOVIĆ i Borna VUKOJEVIĆ i osvojili 5. 
mjesto ekipno. 
 

U 2011. g. za Klub je bilo registrirano 25 igrača, s kojima su radila 3 trenera. 
 
RONILAČKI CENTAR "OSIJEK" OSIJEK 
 

Na Prvenstvu Hrvatske u podvodnom hokeju za 2011. g. Klub je bio domaćin i u konkurenciji 
4 ekipe, osvojio 3. mjesto. Za ekipu je nastupilo 10 članova. 
 

Ekipa Kluba u podvodnom hokeju nastupila je i na Beograd Openu i osvojila 2. mjesto. 
 

Klub ima 23 registrirana športaša i 7 stručnih osoba - instruktora ronjenja (2), trenera (3), 
voditelja ronjenja i liječnika. 
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OSJEČKI RIBOLOVNI ŠPORTSKI KLUB, OSIJEK 
 

Klub se natjecao u II. ligi - Istok u lovu ribe udicom na plovak i u konkurenciji 8 klubova i 
održanih 8 kola osvojio 5. mjesto. Na istom natjecanju za pojedince, nakon 8 kola, najuspješniji član 
bio je Atila NAĐ, koji je osvojio dva puta 1., 3. i 7. mjesto i jednom 4. i 5. mjesto i u konkurenciji 43 
natjecatelja ukupno osvojio 7. mjesto. 
 

U ligi Športskog ribolovnog saveza Osječko-baranjske županije seniorska ekipa osvojila je 6. 
mjesto, a najuspješniji pojedinac bio je Željko KRPAN koji je, u konkurenciji 82 natjecatelja, osvojio 
21. mjesto. 
 

Klub je imao 9 registriranih športaša, te ekipu veterana koja je zajedno sa seniorima nastupala 
na 15-tak prigodnih turnira. 
 
MOTO ŠPORT OSIJEK, OSIJEK 
 

U konkurenciji 23 kluba u motocrossu u B ligi od 8 nastupa, klub je zauzeo 20. mjesto i imao 
jedan nastup. 
 

Marjan MARTINUŠIĆ je između 20 natjecatelja u klasi 250 ccm zauzeo 16. mjesto. U 
ukupnom poretku u klasi MX II klub je, u konkurenciji 18 klubova, zauzeo 14. mjesto, a Darko 
PULJIĆ se u istoj klasi plasirao ukupno na 10. mjesto od 14 natjecatelja. 
Od aktivnosti u 2011. g. za klub je najznačajnija bila izgradnja motocross staze. 
 
ŠPORTSKI PLESNI KLUB "D&D" OSIJEK 
 

Na Državnom prvenstvu u latinoameričkim plesovima u Varaždinu (2.4.2011.) za Klub je 
nastupilo 18 parova. U kategoriji odraslih, par Davor MARČETIĆ - Branka BARTOL osvojili su 6. 
mjesto, a parovi Brando KOCH - Sara ROŽIĆ (mlađa mladež) i Mateo CVENIĆ - Rita TOVILO 
(starija mladež) osvojili su 4. mjesto. 
 

Za reprezentaciju su nastupili parovi M. Cvenić - R. Tovilo i B. Koch - S. Rožić. 
 

Pored službenih natjecanja, 28 registriranih parova Kluba, sudjelovali su i na 16 drugih 
natjecanja. 
 
 

D O N J I  M I H O L J A C - Zajednica športskih udruga grada Donjeg Miholjca 
 
NK "JEDINSTVO" DONJI MIHOLJAC 
 

Pored opstanka seniorske momčadi u 4. HNL, osvojen je, treći put zaredom, Kup NS Donji 
Miholjac i tako prelazi u trajno vlasništvo i prolazak u završnicu županijskog kupa. 
Nogomet se igra u pet kategorija u različitim starosnim skupinama: seniori, juniori, stariji pioniri, te 
još 30 limača ( početnika ) s kojima se organizirano radi, trenira, iako nisu u natjecanju. O 130 igrača 
skrbi šest trenera. Natjecateljska sezona provodi se kroz 30 kola za seniorsku, dok za četiri mlađe 
uzrasne kategorije, po 22 kola kadeti i juniori, 25 kola mlađi pioniri i stariji pioniri što čini 126 
službenih utakmica u sezoni, plus pripremne utakmice s kojima se brojka utakmica povećava na preko 
150 . 
 
NK "SVETI ĐURAĐ" 
 

Seniorska ekipa nogometnog kluba u 2011. godini natječe se u 2. ŽNL Valpovo - Donji 
Miholjac. Liga ukupno broji 16 članova. Po završetku proljetnog dijela natjecanja, sezona 2010./11. 
momčad je bila plasirana na 8.mjestu s ukupno osvojenih 44 boda. 
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Uz odigravanje prvenstvenih utakmica, ekipa je tijekom 2011. godine odigrala i 15 
prijateljskih utakmica protiv ekipa raznih rangova natjecanja - od Lige nogometnog središta do 4. 
hrvatske nogometne lige. Seniorska ekipa nastupila je i u takmičenju za Kup NS Donji Miholjac. 
Uz seniorsku ekipu tijekom 2011.godine, ekipa juniora natjecala se u ligi mladeži, koja je brojila u 
proljetnom dijelu prvenstva 6 momčadi i igralo se po četverokružnom sustavu, a u jesenskom dijelu 
liga broji 7 klubova i igra se po trostrukom sustavu. Juniorska momčad odigrala je sve predviđene 
susrete i trenutno zauzima 6.mjesto. 
 
NK "BRATSTVO" RADIKOVCI 
 

U 2011. godini klub je u svojim redovima imao dvije selekcije: pionire i seniore, 48 
registriranih igrača, Pionirska ekipa se natječe u ligi mladeži NS Donji Miholjac, a seniorska liga se 
natječe u 2. ŽNL Valpovo-Donji Miholjac. 
Klub najveću pažnju posvećuje radu mlađih uzrasta, a kvalitetan rad mlađih dugoročno će se isplatiti u 
seniorskoj ekipi. 
Pionirska ekipa u jesenskom dijelu sezone 2011./12. zauzima 2.mjesto, a seniorska ekipa 5.mjesto u 2. 
ŽNL. 
 
NK "SLAVONIJA" PODRAVSKI PODGAJCI 
 

Seniorska ekipa nogometnog kluba u 2011. godini natjecala se u 2. ŽNL Valpovo-Donji 
Miholjac. Po završetku jesenskog dijela zauzela je zadnje mjesto te ispala u niži rang Nog.sred. Donji 
Miholjac. Kreću s pomlađivanjem ekipe vlastitim kadrom. 
 
NK ''MLADOST'' GOLINCI 
 

Seniorska ekipa praćena entuzijazmom nogometnih djelatnika ostvaruje vrijedne (igranje u 
KUP-natjecanju) rezultate te u jesenskom djelu lige NS Donji Miholjac osvaja PRVO MJESTO, s 
ciljem da u konačnici 2012.g. uđu u viši stupanj natjecanja. 
 
NK ''SOKOL'' RAKITOVICA 
 

Pioniri ''Sokola'' zauzimaju 5.mjesto, dok seniorska ekipa u ligi NS Donjeg Miholjac zauzima 
6.mjesto. 
 
NOGOTENISKI KLUB "DONJI MIHOLJAC", DONJI MIHOLJAC 
 

Nogotenisači NTK Donji Miholjac su nastupili na FIFTA Pro Tour-u turniru u Mađarskoj 
(Harkany) koji se održavao od 25.-27.2.2011. Marko Senta je nastupio u polufinalu pojedinačno i u 
četvrfinalu u parovima s Ivanom Plechingerom. Na turniru je nastupilo 30-tak igrača iz cijelog Svijeta. 
U Rijeci 17.4. 2011. se održao turnir za hrvatsku rang listu gdje su nogotenisači Donjeg Miholjca 
ostvarili pobjede u pojedinačnoj konkurenciji (Marko Senta) i u parovima (Marko Senta i Ivan 
Plechinger). S pobjedom na tom turniru obranili su prošlogodišnji naslov prvaka u Rijeci te ostali na 
vrhu hrvatske rang liste. 
 

Na proteklom PH u nogotenisu koje se održavalo u Poreču ( 16.-18.9.2011.), nogotenisači 
NTK Donji Miholjac uspjeli su obraniti 1.mjesto s prošlogodišnjeg PH u sve tri discipline. Marko 
Senta je proglašen za najboljeg nogotenisača Hrvatske u 2011. godini. 
Na Europskom prvenstvu u Nicosiji (Sjeverni Cipar) članovi NTK "D.Miholjac" (M.Senta i Ivan 
Plechinger) osvojili su 2 brončana odličja u singlu i dublu, dok su su u disciplini triple osvojili 
4.mjesto. 
 
KUGLAČKI KLUB "DONJI MIHOLJAC" DONJI MIHOLJAC 
 

Po završetku jesenjeg dijela prvenstva u kuglanju 3.HKL - Regije istok, završenog 
11.12.2011., godine Kuglački klub "Donji Miholjac" zauzeo je 3. mjesto na tablici. 
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RUKOMETNI KLUB "MLADOST" DONJI MIHOLJAC 
 

Rukometni klub "Mladost" danas ima dvije selekcije od kojih  jednu selekciju čine seniorska 
ekipa koja se natječe u 3. HRL Istok, gdje u zadnje dvije sezone zauzima sami vrh tablice, i mlađa  
ekipa 2000./01. godište. 
 
ODBOJKAŠKI KLUB DONJI MIHOLJAC, DONJI MIHOLJAC 
 

Odbojkaški klub "D.Miholjac" D.Miholjac natječe se u Slavonskoj ligi. U proljetnom dijelu 
prvenstva osvojili su 8.mjesto. Smatramo to velikim uspjehom. 
 

U jesenskom dijelu prvenstva odbojkaška ekipa, uz utakmicu manje, osvojila je 1.mjesto. 
Osim seniorske ekipe, djeluje i škola odbojke u koju je uključeno oko 30 djece. 
 
ŠPORTSKA UDRUGA INVALIDA DONJI MIHOLJAC 
 

Športska udruga invalida Donji Miholjac u 4. mjesecu je organizirala 1.natjecanje iz ribolova 
sportskog tipa na kojima im  je gost bila udruga invalida Križevci, a održavala se na privatnom 
ribnjaku. 
Povodom obilježavanja dana grada Donjeg Miholjca organizirali su 3. športske susrete na kojima su 
bili gosti iz  B. Manastira, Baranjsko srce i iz Križevaca, Udruga invalida i udruga invalida rada 
Pakrac-Lipik. 
 
HK TEAM CARVALHO, DONJI MIHOLJAC 
 

DRŽAVNA PRVENSTVA (Đakovo, Zagreb) obuhvatila su sve dobne skupine te su nastupili 
svi članovi Kluba. Državni pobjednici su: Josip Šimara, Marin Kovačević, Mateo Zelenić, Laura 
Adamović, Ana Rašić, Andrijana Kinjerovac, Marija Pavlović, Anamarija Rušanac, Lucija Pavin. 
 

MEĐUNARODNI TURNIRI su odrađeni u Zagrebu, Tamasiju i Budapest (HUN) te 
Virovitici. 
Valja istaknuti i pobjede Lucije Pavin i Josipa Šimare na otvorenom turniru "SUBOS" u Zagrebu te 
apsolutnu dominaciju naših natjecatelja  na turniru u Tasmaniju i Virovitici. 
 

Klub je imao svoje brojne predstavnike i na četiri humanitarna turnira i to u Osijeku, 
Sesvetama, Ernestinovu i Bjelovaru. 
 

Klub je bio organizator međunarodnog profesionalnog turnira u "Borbi do predaje". Na turniru 
su nastupili najbolji borci šire regije, što je turniru osiguralo epitet "Najtežeg turnira u 2011." Kao 
domaćini, Josip Šimara i Marin Kovačević, branili su boje Kluba. 
 
HRVAČKI KLUB "FAMI" DONJI MIHOLJAC 
 

Hrvački klub "FAMI" je jedan od najstarijih klubova u Donjem Miholjcu. 
Rezultati hrvača i hrvačica u 2011. godini: 

- PRVENSTVO HRVATSKE za mlađe dječake i djevojčice u slobodnom stilu: 
 Nikolina Katić - 3.mj. 
 Boris Katić - 3.mj. 
- PRVENSTVO HRVATSKE za početnike i mlađe dječake u grčko rimskom stilu: 

 Mirta Štiks - 1.mj. 
 Nikolina Katić - 1.mj. 
 Boris Katić - 1.mj. 
 Ivan Dukmenić - 2.mj. 
- MEĐUNARODNI TURNIR 10 država za mlađe dječake u grčko rimskom stilu: 
 Boris Katić - 3 mj. 



 16

STOLNOTENISKI KLUB "DONJI MIHOLJAC" DONJI MIHOLJAC 
 

Muška seniorska ekipa Stk Donji Miholjac u sezoni 2010/11. natjecala se u 3. Hrvatskoj ligi te 
je na kraju sezone zauzela 7.mjesto. 
 

Što se tiče turnirskih natjecanja u prošloj godini, mlađe dobne kategorije sudjelovale su na 
turnirima u Dardi, Našicama, Osijeku, Bjelovaru, Zagrebu, otoku Krku, Varaždinu te su ostvarili 
zapažene rezultate: 

- 1. mjesto mlađe kadetkinje u Dardi kvalifikacije za prvenstvo RH 
- 1. i 3. mjesto mlađe kadetkinje u Osijeku 
- 3. mjesto na međunarodnom turniru u Osijeku 
- 3. mjesto mlađe kadetkinje i mlađi kadeti u Našicama 
- 3. mjesto mlađe kadetkinje na otoku Krku 
- 3. mjesto kadetkinje u Našicama 
- 5. mjesto na pozivnom turniru najmlađih kadetkinja (prvih 12 igračica sa službene državne 

rang liste) u Zagrebu 
Posebice valja istaknuti nastup na turniru u Varaždinu (preko 600 natjecatelja u 8 kategorija) na kojem 
su nastupili najbolji igrači i igračice iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Bosne i Hercegovine te ostvarene 
plasmane u osminu i četvrtinu finala koje su ostvarile najmlađe kadetkinje Kluba. 
 
TENISKI KLUB "DONJI MIHOLJAC" DONJI MIHOLJAC 
 

TK Donji Miholjac osnovan je 1903. godine i tijekom postojanja i djelovanja ostvario je 
brojne uspjehe. Najveći uspjeh izborio je nastupom u Prvoj hrvatskoj ligi. Ujedno, tenisači su jedini 
donjomiholjački prvoligaški klub. Tenisači Donjeg Miholjca u 1. HTL ostvarili su tri pobjede i tri 
poreza te zauzeli zapaženo 5.mjesto. 
 

Druga ekipa TK Donji Miholjac natječe se u 3. HTL istok u kojoj je zauzela 8.mjesto. 
U pojedinačnoj konkurenciji ostvareni su brojni uspjesi: 
DINO MARCAN - pobjednik ITF Subotica, ITF Jerevan (Armenija), pobjednik u paru Subotica 
(Šančić), Subotica - Čakovec - Dubrovnik (Draganja) 
ANTONIO ŠANČIĆ- finalist dvoranskog seniorskog prvenstva Hrvatske, pobjednik ITF Subotica  
(u paru Marcan) 
MARIN DRAGANJA - pobjednik u paru ITF Subotica - Čakovec - Dubrovnik (Marcan) 
INDIRE AKIKI - pobjednica ITF Vinkovci, Doboj 
MONIKA STANIKOVA - prvakinja Slovačke do 16. godina, pobjednica juniorski ITF Trnava. 
STEFANIE VORIH - pobjednica OP Sttutgarta i OP Murra 
KSENIJA OPALIĆ - pobjednica OP Pariza i pobjednica OP Požege parovi (Jasmin Vorih) 
JASMIN VORIH - pobjednica OP Sttutgarta do 12 godina i pobjednica OP Požega do 12 godina 
pojedinačno i u paru 
ANA MAČKOVIĆ - pobjednica OP Zagreba (Rudeš), pobjednica OP Virovitice, pobjednica OP 
Zagreba (Prečko), pobjednica Županijskog mastersa do 14 godina. 
VATROSLAV ŠRAJER - pobjednik OP Sveti Martin na Muri pojedinačno i u paru 
IGOR KOŠČAK - pobjednik OP Osijeka Piramida Masters 
 
ŠAHOVSKI KLUB "DONJI MIHOLJAC" DONJI MIHOLJAC 
 

Šah klub Donji Miholjac u 2011.g. nastavio je niz uspješnih rezultata. 
U klubu djeluje ženska seniorska ekipa, koja nastupa u II. ligi žene (Zagreb i regija Slavonija i 
Baranja) koja je u sezoni 2011 osvojila vrlo dobro 5. mjesto. 
I. kadetska ženska ekipa nastupila je na Prvenstvu I. kadetske ženske lige (regija Slavonija i Baranja) i 
osvojila 3. mjesto, dok je II. kadetska ekipa: djevojčice i dječaci na Prvenstvu II. kadetska 
lig(Slavonija i Baranja) osvojila 3. mjesto. 
I. kadetska ženska ekipa u šahovskom natjecanju kao I u regiji nastupila je na državnom finalu i 
osvojila 4. mjesto 
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Pojedinačni nastupi Slavonija i Baranja: 
• Na pojedinačnom prvenstvu Slavonije i Baranje Požega 2011, Spajić Petra do 11 godina 5. 

mjesto, Bišćan Nikola 5. mjesto 
• Prvenstvo Osječko baranjske županije, Nikola Bišćan 3. mjesto, Petra Spajić 1. mjesto 
• Kadetski turnir ''Mala Dama'' Đakovo, Nina Kovačević 9. mjesto 

 
6. Državno prvenstvo Rabac 2011.: 

• Kadetkinje do 9 godina, Petra Spajic 1. mjesto (Osigurala nastup na Svjestkom prvenstvu 
2012. godine u Mariboru, Slovenija) 

• Kadetkinje do 13 godina, Heike Roklicer 2. mjesto (Osigurala nastup na Europskom prvenstvu 
2012. godine u Pragu, Češka) 

• Kadeti do 9 godina, Fran Šoš 8. mjesto 
7. Tradicionalni turniri: 

• Povodom Dana grada D. Miholjca 25.09.2011. prijateljski meč Šah klub D. Miholjac - Dama, 
Đakovo 

• Ženski Čarobni prsten, Valpovo, nastupile Heike Roklicer , Blanka Puljić, Nina Kovačević 
• 8. kadetski turnir Jovalium, Valpovo, nastupili Suzana Tot, Nikola Bišćan, Fran Šoš, Petra 

Spajić, Goran Bakić. 
 
TAEKWONDO KLUB DONJI MIHOLJAC, DONJI MIHOLJAC 
 

Ostvareni rezultati: 
- 5.2.2011.g. - nastup na ''Plemenitom taekwondo turniru'' u Zaprešiću; nastupilo je 5 

natjecatelja Kluba (1 junior,3 kadeta i 1 mlađi kadet) 
rezultati:  juniori - 2. mjesto 

 kadeti - 2. mjesto 
 mlađi kadeti - 2. mjesto 
 

- 27.02.2011.g. prvenstvo Slavonije i Baranje u Slavonskom Brodu; nastupilo je 7 natjecatelja u 
različitim kategorijama (1 senior,1 junior,4 kadeta i 1 mlađi kadeti). 
Rezultati: senior - 2. mjesto 
 junior - 2. mjesto 
 kadeti - 2 druga i 1 prvo mjesto 
 mlađi kadeti - 1 prvo mjesto 

- 30.04.2011.g. - memorijalni turnir ''BLJESAK 1995'' Novska. Nastupilo 6 natjecatelja (1 
junior, 3 kadeta i 2 mlađa kadeta) 
Rezultati: juniori - 1. drugo mjesto 
 kadeti - 1. treće mjesto 
 mlađi kadeti - drugo mjesto 

- 17.09.2011. - prijateljski susreti u Slavonskom Brodu. Nastupilo 7 natjecatelja: 1 juniorka, 4 
kadeta, 2 mlađa kadeta 
Rezultati: juniorka - 2 mjesto 
 kadeti - 3 druga mjesta, 1 treće mjesto 
 mlađi kadeti - 1 prvo mjesto, 1 drugo mjesto 

- 20.11.2011.g. - međunarodno prvenstvo Susedgrad sokol pokal u Zagrebu. Nastupilo 8 
natjecatelja. 
Rezultati: juniorke - 1. i 2. mjesto 
 kadet - treće mjesto 

- 17.12.2011.g. - Božićni turnir u Bjelovaru. Nastupilo 7 natjecatelja. 
Rezultati: kadeti - 1 treće mjesto 
 mlađi kadeti - 1 treće mjesto 
 junior - 1 drugo i 1 treće mjesto 
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BICIKLISTIČKI KLUB ''Maraton team'' DONJI MIHOLJAC 
 

Klub je najaktivniji bio na utrkama Slavonsko - brdske biciklističke lige u kojoj je nastupilo 
dvadesetak vozača. Liga se sastojala od 13 kola (utrka) u kojoj se natjecalo 18 klubova iz Hrvatske i 
Srbije sa više od 200 vozača po kategorijama. 
 

Na kraju sezone BK "Marathon team" osvojio je naslov klupskog pobjednika. Za istaknuti je i 
osvojeno 1.mjesto Ivice Kerepa u kategoriji MASTER, kao i rezultat Tomislava Nemeta u najtežoj 
kategoriji ELITE zauzeo odlično 3. mjesto. 
 

Ostali značajni rezultati u ukupnom poretku SBBL-e 2011. po kategorijama: 
- Siniša Crnčan           3. mjesto            kategorija MASTER 
- Bruno Kamenić        8. mjesto            kategorija ELITE 
- Juraj Crnčan             6. mjesto            kategorija JUNIOR 
- Matko Stanković      7. mjesto            kategorija JUNIOR 

 
Klub je organizator i 3. biciklijade ''Tour de Slavonia'' koja je održana 22. svibnja 2011. 

godine, a spojila je gradove Donji Miholjac, Našice, Osijek, Valpovo i Belišće u dužini od 145 km. 
Klub je organizirao klupsku Jesensku XC ligu u MTB-u koja se sastojala od 4 kola  na kojoj je 
sudjelovalo oko 20 biciklista.  
 
RIBOLOV 
 

Zajednica Športsko ribolovnih udruga  Donji Miholjac djeluje na području bivše općine D. 
Miholjac i općine Đurđenovac. Od toga 4 udruge djeluju na području grada D. Miholjca. 
 

RŠU ''UDICA'' 
 

U Županijskoj ligi osvojili su 4. mjesto u kategoriji seniora od 18 ekipa, 3. mjesto u kategoriji 
juniora, a u kategoriji kadeta visoko 2. mjesto. 
 

U Mini ligi zajednice ŠRU ''Donji Miholjac'', seniori su osvojili 3. mjesto, 2. mjesto u 
kategoriji juniora i 1. mjesto u kategoriji kadeta. 
 

Uspješna sezona okrunjena je prolazom sa IV. zone na kup HŠRS-a, gdje RŠU ''Udica'' postaje 
pobjednik KUP-a HŠRS-a. U kategoriji seniora osvajanjem 1. mjesta stekli su pravo nastupa na Kupu 
Jadransko-podunavskih zemalja 2012.godine. 
 

Na kupu HŠRS-a juniori RŠU ''Udica'' osvajaju 3. mjesto, a Petar Pavelja je pojedinačni 
pobjednik KUP-a. 
 

ŠRU ''LINJAK'' 
 

Nastupio je također s 4 selekcije. Ekipa seniora natjecala se u Županijskoj ligi ŠRS OBŽ-e 
osvojivši 14. mjesto. 
 

U Mini ligi zajednice ŠRU D. Miholjac nastupili su u sve 4 kategorije. Juniori su osvojili 3. 
mjesto, a kod kadetkinja 2 mjesto. Treba istaknuti  i osvajanje 3. mjesta na KUP-u kadeta za kategoriju 
kadeta i 2. mjesto ekipe kadetkinja. 
 

ŠRU "ŠARAN" 
 

ŠRU ''Šaran'' - iz P. Podgajaca u 2011. godini nastupila je s 4 selekcije. 
 

U Županijskoj ligi ŠRS OBŽ-e u kategoriji seniora osvojili su visoko 3. mjesto, u kategoriji 
juniora pobjednici su Županijske lige, kao i u kategoriji kadetkinja, a kod kadeta osvajaju 4. mjesto. 
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U Mini ligi ŽŠRU Donji Miholjac seniori osvajaju 2. mjesto, pobjednici su u kategorijama 
juniora i kadetkinja, a kod kadeta osvajaju 2. mjesto. 
 

Na Kupu kadeta zajednice ŠRU D. Miholjac i kadeti i kadetkinje osvajaju 1. mjesta. 
I ŠRU ''Šaran'' nakon prolaska na IV zoni nastupa na KUP-u HŠRS-a i sa ekipom seniora osvaja 
visoko 3. mjesto, a u kategoriji juniora 4. mjesto. 
 

Na Jadransko-Podunavskom KUP-u ŠRU ''Šaran'' postiže povijesni rezultat i osvaja 1. mjesto, 
te stječe pravo izravnog nastupa na istom KUP-u 2012. godine. 
 

ŠRU "ĐURAĐ" 
 

ŠRU ''Đurađ'' - iz SV. Đurđa natjecao se u dvije kategorije - seniori i kadeti u Mini ligi 
zajednice. Za istaknuti je rezultat II kola za kadete kada je Danijel Veselovac osvojio je 3. mjesto u 
sektoru s ulovom tolstolobika od 10 kg i 700 grama. 
 
 

Đ A K O V O - Zajednica športskih udruga grada Đakova 
 
ATLETSKI KLUB "ĐAKOVO" ĐAKOVO 
 

Maja Pačarić - članica seniorske i juniorske reprezentacije Hrvatske, osvojila je naslov 
juniorske prvakinje Hrvatske u utrci na 800 metara s istrčanih 2:09,34 stotinke. 
 
ŠAHOVSKI KLUB "ĐAKOVO - HOTEL BLAŽA" ĐAKOVO 
 

Sudjelovali su u Šibeniku na 20. ekipnom Prvenstvu Hrvatske u konkurenciji 10 "B" ligaša i 
osvojili prvo mjesto te se ponovo vratili u Prvu "A" Hrvatsku šahovsku ligu. Ekipa je nastupila u 
sastavu: Vasil Spasov, Dušan Popović, Uroš Krstić, Rudolf Sertić, Drago Vargić, Pero Aščić i 
Tomislav Drmić. U natjecanjima KUP-a R.H. od 35 klubova osvojili su izvrsno 5. mjesto. Ista ekipa je 
na prvenstvu Hrvatske u ubrzanom šahu osvojila izvrsno treće mjesto. 
 
NOGOMETNI KLUB "ĐAKOVO" ĐAKOVO 
 

Juniori su pobjednici Županijskog nogometnog kupa te su ostvarili plasman 1/16 HNK-a. 
 
ŽENSKI RUKOMETNI KLUB "PAN - ĐAKOVO" ĐAKOVO 
 

Kadetkinje kluba na završnici Državnog natjecanja u Čakovcu osvojile izvrsno 6. mjesto. 
 
NOGOMETNI KLUB "TORPEDO" KUŠEVAC 
 

Na natjecanju u I. ŽNL sezona 2010/2011. osvojili su prvo mjesto i plasirali se u IV. HNL - 
istok. 
 
ODBOJKAŠKI KLUB "ĐAKOVO" ĐAKOVO 
 

Dobrom organizacijom i pozitivnim rezultatima vratili su se iz III. HOL - istok u II. HOL - 
istok. 
 
PLIVAČKI KLUB "ĐAKOVO" ĐAKOVO 
 

Na zimskom prvenstvu za "B" klubove u Rijeci, opća kategorija - muški, osvojili su prvo 
mjesto. Stjepan Barišić proglašen je za najboljeg plivača Prvenstva. 
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Zajednica športskih udruga grada Đakova podržala je i sudjelovanje svojih športaša na 
međunarodnim natjecanjima, kao i organizaciju natjecanja i manifestacija na svom području: 
 

VI. MEĐUNARODNI KARATE TURNIR "ZLATNI DUKAT" na kojemu je nastupilo 370 
natjecatelja. Jedan "dukat" osvojio je i Danijel Drenjančević član KK Đakovo, u kategoriji učenici - 
kate. 
 

BRAZILIAN JIU - JITSU KLUB "TRIANGLE" sudjelovao je na natjecanju u američkom 
gradu Long Beachu na Worid Jiu-Jitsu Championshipu 2011., na kojemu je junior Denny Vuković u 
teškoj kategoriji, juniorske konkurencije, do 84 kg. osvojio brončanu medalju. 
 

U organizaciji ZAJEDNICE ŠPORTSKO RIBOLOVNIH UDRUGA ĐAKOVO, održan je 
XII. Međunarodni "Croatian Carp cup Borovik 2011." 
 

U organizaciji ŠAHOVSKOG KLUBA "DAMA" održan je  VI. šahovski međunarodni turnir 
na kojemu je nastupilo 19. igračica. 
 

ŠAHOVSKI KLUB ĐAKOVO organizirao je međunarodno natjecanje "Open Đakovački 
vezovi" na kojemu je nastupilo 90 igrača. 
 
 

N A Š I C E - Športska zajednica grada Našica 
 
RUKOMETNI KLUB "NEXE" NAŠICE 
 

Osnovan je 1959. godine. Trostruki je viceprvak Hrvatske (2008/09, 200910 i 2010/11), 
sudionik SEHA lige (trenutačno na 5. mjestu nakon 12 kola). Sudionik je EHF Kupa (prvi puta u 
povijesti kluba ostvaren je plasman u 1/8 finala. Nexe je na prijedlog Športske zajednice Grada Našica 
nominiran i proglašen najboljim športskim kolektivom Županije. Igrači Nexea Robert Markotić, Mate 
Šunjić, Ivan Slišković) su sudjelovali u pripremama reprezentacije za Euro 2012., Saša Barišić-Jaman 
član je slovenske a Deni Velić BiH reprezentacije. Internet stranica (www.rknexe.hr) proglašena je za 
drugu najbolju klupsku rukometnu stranicu na području bivše države (stručni žiri - novinari, IT i 
marketing stručnjaci), dok je po glasovima navijača uvjerljivo je najbolja. 
 

Svojom igrom posebno se ističu pojedinci: Franjo LELIĆ koji ima 3 nastupa za seniorsku 
reprezentaciju Hrvatske, 35 nastupa za mlađe reprezentativne kategorije jedan je od najboljih igrača 
kluba te Toni DUNDOVIĆ (desno krilo), koji je ponikao u Nexeu, povremeni je član seniorske 
momčadi, odličnim nastupima na drugu momčad izborio je status člana prve seniorske momčadi. 
 
ŠK "RADNIK" VELIMIROVAC 
 

Škola šaha u kontinuitetu djeluje više od 20 godina. Izdanak te škole je ekipa kadetkinja koja u 
pojedinačnim i ekipnim natjecanjima postiže sjajne rezultate. U 2011. godini (bez izgubljenog meča) 
kadetkinje ŠK „Radnika“ osvojile su prvo mjesto u Slavoniji i Baranji, te ostvarile plasman na 
Državno prvenstvo Republike Hrvatske, tzv. finale kadetskih ekipa koje je od 26. do 30.12.2011. 
igrano u Topuskom. Osvojile su odlično TREĆE mjesto. Ekipa po pločama - Neomi Grgić (MK), 
Lucija Bušljeta (MK), Mia Horvat (I), Dajana Lončar (IV) i Kristina Lijić (II). 
 

Svojom igrom posebice se ističe Neomi GRGIĆ. U 2011. godini ostvaruje vrijedne rezultate: 
na prvenstvu županije u Valpovu (muški/ženske) osvaja 1. mjesto s maksimalnim učinkom od 9 
bodova; prvenstvo regije u Požegi - 4. mjesto; najuspješnija je prva ploča u svim kadetskim ligama; 
Čarobni prsten Valpovo (turnir seniorki) - 11. mjesto od 40 igračica; Državno kadetsko prvenstvo u 
Rapcu - 2. mjesto kadetkinja do 15 godina starosti; ostvarila plasman na europsko ili svjetsko 
prvenstvo tekuće  2012. godine. 
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KARATE KLUB NEXE, NAŠICE 
 

Klub i je sudjelovanjem na turnirima, i osvajanjem brojnih (11 zlatnih, 12 srebrenih, 11 
brončanih) medalja, na najbolji način predstavljao grad. - Osijek Open (6.2.) osvojili 3 zlatne, 3 
srebrene i 3 brončane; Virovitica (20.2.) 1 zlatna; Kup Beli Manastir (12.3.) 3 zlatne, 3 srebrne, 1 
brončana; Osijek Open (7.5.) 3 zlatne, 3 srebrene, 2 brončane; Đakovo Zlatni dukat Slavonije (29.10.) 
1 srebrena, 2 brončane;  Osijek Kup (12.11.) 1 zlatna, 2 srebrene, 3 brončane. 
 
KOŠARKAŠKI KLUB NAŠICE, NAŠICE 
 

Seniorska momčad je prve godine u B-1 ligi osvojila šesto mjesto. U novoj sezoni 2011/12 u 
polovici prvenstva zauzela je drugo mjesto. Juniorska momčad je zauzela šesto mjesto dok se u sezoni 
2011/12 ne natječe. Seniorke su u natjecanju B-1 lige zauzele šesto mjesto. Škola košarke radi 
zahvaljujući velikom trudu prof. Zvonka Hercega koji je (u lipnju) za polaznike organizirao kamp u 
Granicama. 
 
NOGOMET 
 

NK NAŠK je ostao trećeligaš, nažalost u drugom dijelu godine (21011/12) zauzima zadnje 
mjesto. NK VIHOR je u prvoj županijskoj ligi u zlatnoj sredini, u novoj sezoni drugi, NK LILA je 
bila, i je, u istom rangu je u donjem dijelu tablice.  Članovi 2.ŽNL-e Našice Croatia (11, 1), 
Lađanska (12, 11), Martin (5, 5), Omladinac (2, 7), Šipovac (6, 9), Victoria (7, 4). Zoljan je u Ligi 
središta osvojio prvo mjesto, u 2.ŽNL-i Našice je na 12. mjestu. U istoj ligi bio je i Brezik (3, 2). 
 
ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB NAŠICE, NAŠICE 
 

Seniorska momčad je u 2. ligi osvojila treće mjesto. I u sezoni 2011/12 su na istoj poziciji. 
Kadetkinje igraju u 3. HOL-i a rezultati s mlađim kategorijama su sve bolji. Klub okuplja 130 
igračica. Jedan je od najorganiziranijih klubova u sastavu Športske zajednice Našica. Svojom igrom 
posebice se ističe Carmen DRAGIČEVIĆ jedna je od najzaslužnijih za izvrsne rezultate koje ekipa 
postiže u 2. hrvatskoj odbojkaškoj ligi Istok. Godine 2010/11 djevojke su bile druge a polu sezonu 
2011/12 zauzimaju treće mjesto s velikim izgledom da se uključe u borbu za prvaka. Carmen je svoje 
prve odbojkaške korake počela u ovom klubu, prošla sve selekcije, zbog svog talenta i mukotrpnog 
rada jedan od glavnih nositelja igre u klubu. 
 
ŠUD ŠARAN 
 

U natjecanju 1. šaranske lige zauzeo je šesto mjesto. Klub je sudjelovao na V. kupu 
podunavsko-jadranskih zemalja. Ima 4 vrhunska sportaša od kojih je jedan reprezentativac. 
 
STOLNOTENISKI KLUB DORA NAŠICE 
 

Klub je osvojio 2. mjesto u 2. ligi sjever. Ušao je u 1.HL-u u kojoj zauzima peto mjesto. 
Njegove članice postigle su sjajne pojedinačne rezultate. 
 
 

B E L I  M A N A S T I R - Zajednica športskih udruga grada Belog Manastira 
 
NOGOMET 
 

U Gradu djeluju tri nogometna kluba, i to: 
ŠNK "BARANJA-BELJE" BELI MANASTIR od ovog proljeća ima ukupno 7 selekcija koje igraju 
u ligama NS-a i ŽNS-a /početnici, mlađi pioniri, stariji pioniri - dvije momčadi, kadeti, juniori i 
seniori/. NK "CROATIA" BRANJIN VRH, natječe se s četiri selekcije, i to: seniori /II ŽNL/, 
pioniri, mlađi pioniri i početnici u Baranjskoj ligi. 
NK "ŠAMPION" ŠUMARINA natječe se u ligama NS Beli Manastir s dvije selekcije, seniori i 
kadeti. 
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NOGOMETNO SREDIŠTE BELI MANASTIR je športski savez koji broji 34 nogometna kluba i 
organizira nogometna natjecanja na području Baranje u selekcijama: početnika /8/, pionira /9/, mlađi 
pioniri /5/, kadeta /8/, SENIORA - II ŽNL Beli Manastir/14/ , SENIORA - Baranjske lige /15/ i 
Veterana /17/,. Ukupno je aktivno više od 1500 igrača, a u NS Beli Manastir djeluje i Komisija 
nogometnih trenera /78 članova/ i Komisija nogometnih sudaca s 47 članova. 
Od značajnijih športskih priredbi, Nogometno središte organizira Finale nogometnog KUP-a Baranje i 
Zimsku malonogometnu ligu. 
 

U KUP natjecanju NS Beli Manastir sudjeluje svake godine oko 20 klubova s ukupno 30 
selekcija. Završnica nogometnog KUP-a igra se na Gradskom stadionu u Belom Manastiru. Sve 
utakmice se igraju u istom danu, a program počinje s početnicima pa se nastavlja s mlađim pionirima, 
starijim pionirima, kadetima i seniorima. Finale KUP-a Baranje posjeti oko 1000 gledatelja. 
Pobjednici KUP-a "Baranja 2011.godine su: HNK"Radnički" Mece /SENIORI/, ŠNK"Baranja-Belje" 
/KADETI", ŠN K"Baranja-Belje" /PIONIRI/, NK"Luč" /MLAĐI PIONIRI/. 
 

Zimska malonogometna liga je natjecanje klubova NS Beli Manastir u malom nogometu. 
Priređuje se u vrijeme školskih praznika, a započelo je 28.12.2011. i završilo 15.01.2012. Natjecanje 
se održava u nastavno-športskoj dvorani u Belom Manastiru i posjetilo ga je približno 5000 gledatelja 
koji su pratili utakmice SENIORI /17 momčadi/, Kadeti /4/, Stariji Pioniri /7/, Mlađi Pioniri /5/ i 
Početnici /5/. 
 
RUKOMETNI KLUB "BELI MANASTIR" BELI MANASTIR 
 
SENIORSKA EKIPA 
  

Ostvaren je najbolji jesenski rezultat, četvrto mjesto, kao i nakon završetka prvog dijela 
sezone 2011/2012 u seniorskoj konkurenciji u III HRL. Za vodećom RK Valpovkom zaostaje 2 boda. 
 
JUNIORSKA EKIPA 
  

Nakon završetka prvog dijela sezone u Županijskoj juniorskoj rukometnoj ligi plasman je 4. 
mjesto. 
 
DJEČACI 98/99 
 

Dječaci su nakon prošlogodišnje sezone, koja im je bila ujedno i prva sezona u sustavu 
natjecanja, pokazali vidljivi napredak osvojivši 5 mjesto (od 11 ekipa). 
 
DJEČACI 2000 i ml. 
 

Prva sezona u natjecanju. 
RK Beli Manastir ima oko 70 igrača u natjecanju, što ga stavlja u vrh Baranjskog športa u športovima 
s loptom (nogomet, rukomet, košarka, odbojka). 
 
ŽENSKI RUKOMETNI KLUB "BARANJA" BELI MANASTIR 
 

U klubu djeluju samo mlađe kategorije: mlađe kadetkinje, djevojčice i mini rukometna škola. 
U 2011.godini u ligi mlađe kadetkinje su zauzele 4.mjesto od sedam klubova. 
 

Ekipa djevojčica /1998/99/ od 10 klubova zauzeli smo 4.mjesto, a mini rukometna škola 
/2000/01/ odigrali smo u ligi (12 klubova) i zauzeli 2.mjesto. Ukupno smo odradili po ekipi 274 
treninga, posjećenost treninga je vrlo visoka /94,4%/. Klub ima plan i program do 2014.godine u 
kojem su ambicije natjecanje s ekipom kadetkinja u III HRL, a i ubuduće će okupljati mlađe kategorije 
igračica, kako bi u konačnici osnovali seniorsku ekipu ŽRK "Baranja" Beli Manastir. 
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KOŠARKAŠKI KLUB "BELI MANASTIR" BELI MANASTIR 
 

Sudjeluje u natjecanju s seniorskom momčadi u B-1 ligi i u nalazi se pri vrhu ljestvice. 
Juniori i kadeti se natječu u ligama ŽKS Osječko-baranjske županije. 
 
KARATE KLUB "BELI MANASTIR 98" BELI MANASTIR 
 

U 2011 godini osvojene su 94 medalje od toga: 35 zlatnih, 26 srebrnih i 33 brončanih medalja. 
Pojedina natjecanja kojim smo pristupili su vrhunska natjecanja i u vrhu su europskih natjecanja 
(Budimpešta, Rijeka, Novi Sad, Ljubljana). Natjecatelji su na visokoj natjecateljskoj kvaliteti, što je 
rezultat dugotrajnoga i kvalitetnoga rada s timom trenera (Petra Štrbac, Dario Svetličić, Niko Opačić i 
Dalibor Svetličić). Ova godina je bila najuspješnija rezultatska godina i ostvareni su svi planovi u 
natjecateljskom kalendaru. 
 
GIMNASTIČKO DRUŠTVO BELI MANASTIR, BELI MANASTIR 
  

Broji 80-90 članova. Od tog broja 45-50 je škola gimnastike, a 40-ak se natječe u B, C i D 
programu ženske i muške športske gimnastike na nivou KUP-a Hrvatske regije ISTOK , KUP-u 
Slavonije i Baranje, Turniru gradova Slavonije i Baranje, na Međunarodnom božićnom turniru - 
Samobor te na Završnici KUP-a Hrvatske i ostvarili zavidne rezultate. 
 
D program - ŽENSKA ŠPORTSKA GIMNASTIKA(ŽŠG) 
 
KADETKINJE: 

Nastupile su u 4 kola KUP-a Slavonije i Baranje i osvojile su ekipno, jednom drugo, dva puta 
treće i jednom peto mjesto. 
Pojedinačno jedna srebrna medalja. 
JUNIORKE: 
Nastupile su u 4 kola KUP-a Slavonije i Baranje i u sva 4 kola osvojile ekipno prvo mjesto. U  
C-programu ŽŠG nastupile u 4 selekcije Kupa Hrvatske regije istok. 
Pojedinačno dvije zlatne medalje, dvije srebrne i dvije brončane. 
 
C program - MUŠKA ŠPORTSKA GIMNASTIKA (MŠG) 
 

U ovoj godini smo po prvi puta imali i mušku ekipu (mlađi kadeti) na regionalnim 
natjecanjima. U dva kola zauzeli su prvo mjesto te izborili pravo nastupa na Završnici KUP-a 
Hrvatske u Nedelišću gdje su zauzeli 4. mjesto. Na Završnici KUP-a smo klub su predstavila dva 
dječaka u kategoriji kadeta. 
Pojedinačno 2 zlatne medalje i jedna srebrna. 
 
C program - ŽSG 
 
MLAĐE KADETKINJE: 

Ekipno su osvojile dva puta peto mjesto i   jedno četvrto. 
 
KADETKINJE: 
Ekipno - jedno četvrto mjesto, Dianu Tomašević u sva 4 kola osvojila prvo mjesto i plasirala se na 
Državno prvenstvo gdje je zauzela 11. mjesto. 
 
SENIORKE: 
Ekipno u sva 4 kola, osvajaju 1. mjesto na regionalnim natjecanjima te su se plasirale na Državno 
natjecanje gdje osvajaju prvo mjesto. 
Pojedinačno na regionalnim natjecanjima tri zlatne medalje, dvije srebrne i jedna brončana. 
Na državnom natjecanju prvakinja je Dajana Mrđa, dok je treće mjesto osvojila Matea Dodlek. 
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GD Beli Manastir na Turniru gradova Slavonije i Baranje također je osvojilo prvo mjesto. 
 

Na Međunarodnom turniru u Samoboru imali smo ekipu u apsolutnoj kategoriji koja je 
zauzela drugo mjesto, dok je prvo mjesto pojedinačno zauzela Matea Dodlek. 
 
B program - ŽSG 
  
U ovoj kategoriji gimnastičarki predstavnica kluba bila je Iva Drašković, koja je na regionalnim 
natjecanjima uvijek bila prva, dok je na Državnom prvenstvu zauzela izuzetno dobro treće mjesto. 
 
STRELJAČKA UDRUGA "MARS" BELI MANASTIR 
 

Rad udruge tijekom 2011. godine možemo ocijeniti kao najuspješniji od postanka udruge. 
Ostvaren je planirani rezultat u seniorskoj konkurenciji u 1 "B" HL gdje su zauzeli odlično 1. mjesto 
od 17 klubova te se plasirali u 1 "A" HL me đu 10 najboljih ekipa u RH. 
Seniori su sudjelovali i u KUP-u HSS i zauzeli su u finalu 4. mjesto ekipno. 
Nastupili smo na većini Državnih prvenstava za mlađe dobne kategorije u disc. serijske zračne puške i 
standard zr. puške. 
Na PH SZP održanom u Osijeku kadeti su postali PRVACI RH (Petričević, Hering, Tomašević), a 
pojedinačno su osvojili: Ivan Petričević 2. mjesto i Hering Luka 3. mjesto. 
Na istom natjecanju, juniori su osvojili izvrsno ekipno 2. mjesto, a Ivan Petričević je postao PRVAK 
RH, a Vedran Bognar je osvojio 3. mjesto. 
 
 Na PH STD održanom u Solinu ekipa kadeta zauzela je 4. mjesto, a pojedinačno Denis 
Tomašević je zauzeo 5. mjesto. 
Juniorsko PH je održano u Osijeku gdje su juniori I. Petričević, Ivan Čanadi i D. Tomaševi ć zauzeli 
ekipno 2. mjesto. Pojedinačno I. Petričević je zauzeo 4. mjesto.Kod seniora na PH Petričević je zauzeo 
8. mjesto a Vanja Bobotić 9. mjesto. 
Po prvi puta I. Petričević je nastupio na PH u dvije discipline MK puške, ležeći 60 hitaca i zauzeo je 9. 
mjesto, a u trostavu 3x40 gdje je zauzeo izvrsno 5. mjesto (sa posuđenom puškom). 
Na dva održana turnira "Olimpijskih nada" I. Petričević kao mlađi  junior zauzeo je 2. odnosno 1. 
mjesto. 
 

Tijekom 2011. nastupali smo na nekoliko Međunarodnih turnira i to: 6. Aprilski-Sarajevo, 
Grand Prix-Novi Sad, Hunagian Open-Györ, Salona DC- Solin, Trofej Mladosti-Zagreb. Održan je 
tradicionalni turnir povodom Dana grada BM, 5. po redu "Sv. Martin 2011." gdje su nastupili strijelci 
iz pet zemalja: Slovačke, BiH, Srbije, Mađarske i Hrvatske. 
 
ŠAHOVSKI KLUB "BELI MANASTIR" BELI MANASTIR 
 

Tijekom 2011. godine natjecao se u II Hrvatskoj šahovskoj ligi-skupina Istok u seniorskoj 
konkurenciji gdje je zauzeo 5. mjesto s osvojenih 13 bodova (4 pobjede, 5 neriješenih rezultata i 2 
poraza). U natjecanju je sudjelovalo 12 momčadi. Na temelju ostvarenog rezultata Klub je stekao 
pravo natjecanja u II Hrvatskoj šahovskoj ligi - skupina Istok tijekom 2012. godine. 
Šahovski klub Beli Manastir tijekom 2008. godine pokrenuo rad škole šaha koju redovito pohađa 15 
učenika Osnovne škole iz Belog Manastira i Šećerane. Polaznici šahovske škole čine kadetski sastav 
ŠK Beli Manastir koji se prošle godine natjecao u II Hrvatskoj kadetskoj ligi i zauzeo 12 mjesto s 
osvojenim 1 bodom. U natjecanju je sudjelovalo 14 momčadi. 
 

Šahovski klub Beli Manastir bio je domaćin drugog kruga natjecanja II lige Hrvatskog 
šahovskog saveza - skupina Istok koji se početkom svibnja održavao u Hotelu Patria u Belom 
Manastiru i koji je na dva dana okupio oko 100 šahista s područja Slavonije i Baranje. 
U ožujku 2011. godine ŠK Beli Manastir je bio pobjednik Šahovskog kupa Osječko-baranjske 
županije i stekao pravo natjecanja na Finalu šahovskog kupa Hrvatske koji se održavao u naselju 
Solaris u Šibeniku od 17.-22.05.2011. godine. To je prvi puta u povijesti kluba da je osvojen 
županijski kup. U konkurenciji 25 momčadi ŠK Beli Manastir je podijelio 15. do 19. mjesto s 5 
osvojenih meč bodova s jednom pobjedom, tri neriješena rezultata i dva  poraza. 
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Povodom Dana grada Belog Manastira, 11. studenog 2011. godine ŠK Beli Manastir je 
organizirao "Drugi memorijalni šahovski turnir prof. Antun Bubalović koji je okupio 18 igrača s 
područja Baranje. Pobjednik na turniru je bio Željko Đukić, član ŠK Beli Manastir s osvojenih 16 
bodova. 
 
 

B E L I Š Ć E - Zajednica športskih udruga grada Belišća 
 
KAJAK KLUB BELIŠĆE, BELIŠĆE 
 

Ekipni državni prvaci za 2011 godinu u juniorskoj konkurenciji, treće mjesto u seniorskoj 
konkurenciji i treće mjesto u ukupnom poretku na državnom prvenstvu za 2011. godinu najvažniji su 
ekipni rezultati Kajak kluba Belišće u protekloj sezoni. 
 

U juniorskoj konkurenciji osvojeno je ukupno 11 naslova državnih prvaka pobjedom u 11 
disciplina, gdje je osvojeno isto toliko zlatnih medalja. Prva mjesta osvojena su u kajak jednosjedu na 
200m, kajaku dvosjedu na 200m, 500m i 1000m, te u četvercu na 1000m. 
U kanuu su osvojeni naslovi: u jedokleku na 200m, 500m i 1000m  te u dvokleku na 200m, 500m i 
1000m. Osvajači medalja su juniori: Petar Ivić - 7 zlatih medalja, Alen Vučković - 5 zlatnih medalja, 
jedna bronca, Nino Vučković - 4 zlatne, Tin Orešković - 3 zlatne, Matija Lukačević - 1 zlatna, jedna 
srebrna i jedna brončana i Juraj Markota - 1 srebrna medalja. 
Juniori su u 2011. godini na državnom prvenstvu osvojili ukupno 20 zlatnih medalja, 2 srebrne i 2 
brončane. U konkurenciji mlađih juniora najbolji rezultat ostvario je Matija Lukačević osvajanjem 
prvih mjesta i zlatnih medalja u kanuu jednokleku na 500m i 1000m. 
 

Na seniorskom prvenstvu ekipa kajak kluba Belišće osvojila je ekipno treće mjesto, a osvojeno 
je ukupno 7 naslova državnih prvaka i isto toliko zlatnih medalja i to pobjedama u: K1 na 200m, 500m 
i 1000m, K2 na 200m, 500m i 1000m i u K4 na 500m. Sve naslove osvojile su seniorke kajak kluba. 
Druga mjesta i srbrne medalje osvojena su u K1 na 200m i K1 na 5000m. Treća mjesta i brončane 
medalje u K1 na 500m i 1000m, K2 na 500m i 1000m i K4 na 1000m - u muškoj konkurenciji. 
Ukupno je osvojeno 7 zlatnih, dvije srebrne i pet brončanih medalja u seniorskoj konkurenciji. 
Osvajači medalja na seniorskom prevenstvu su: Maja Sudar - 7 zlatnih i jedna srebrna medalja, Matea 
Jelkić - 4 zlatne, Dijana Magušić - jedna zlatna, jedna srebrna i 4 brončane, Marina Papić - jedna 
zlatna i dvije bronce. U muškoj konkurenciji brončane medalje osvojili su Štefan Santl, Alen 
Vučković, Nino Vučković i Mario Rakmić. 
Na seniorskom prvenstvu osvojeno je ukupno 13 zlatnih, 2 srebrne i 10 brončanih medalja. 
 

Državno prvenstvo u maratonu održano je 17. travnja u Zagrebu i najbolji rezultat ostvarila je 
Maja Sudar osvojivši prvo mjesto i naslov državne prvakinje u K1 na 20km. Kanuist Petar Ivić 
nastupio je u juniorskoj konkurenciji u C1 na 15km i zauzeo 2. mjesto. 
 

Ekipe Kajak kluba Belišće nastupile su i na tradicionalnim regatama iz kalendara HKS-a i to u 
Slavonskom Brodu , Belišću, Zagrebu, Slavonskom Kobašu, Našicama, Pokupskom, Vinkovcima te 
na međunarodnoj regati u Brčkom. 
 

Maja Sudar je ove godine prvi puta nastupila kao članica seniorske reprezentacije na 
Europskom prvenstvu za juniore i seniore do 23 godine. Prvenstvo je održano u Zagrebu od 30. lipnja 
do 3. srpnja 2011. godine. Maja Sudar nastupila je u K1 na 200m i 500m. U jednosjedu na 200m 
osvojila je 2. mjesto u B finalu, što znači da je zauzela 11. mjesto u ukupnom poretku na Europskom 
prvenstvu u toj disciplini. U K1 na 500m osvojila je 8. mjesto u B finalu. 
 

Na Europskom juniorskom prvenstvu nastupio je i kanuist Petar Ivić u kanuu dvokleku na 
500m i 1000m sa partnerom Matijom Burišom. Kao član posade kajaka četverca na Europsko 
juniorskom prvenstvu nastupio je i Alen Vučković. Ostvario je plasman u polufinale na stazi od 
1000m. 
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Reprezentativka Maja Sudar nastupila je i na Svjetskom kajakaškom kupu u Račicama (CZE) 
20. do 22.5. 2011. nastupila je u jednosjedu na 200m i plasirala se u polufinale. 
 

Na međunarodnoj regati u Mantovi (ITA) održanoj 30. 04. do 01.05. 2011. Maja je nastupila 
na 200m i zauzela 5. mjesto u A finalu. Reprezentativac Petar Ivić u juniorskoj konkurenciji u kanuu 
dvokleku s Matijom Burišom zauzeo je 2. mejesto na 1000m i 3. mjesto na 500m. 
Na međunarodnim regatama kao članovi hrvatske reprezentacije nastupili su kajakaš Alen Vučković 
na regati Olimpijskih nada u Bydgoszcu (POL)i kanuist Matija Lukačević na međunarodnoj regati u 
Brandenburgu (GER).  
 
KOŠARKAŠKI KLUB BELIŠĆE, BELIŠĆE 
 

Natječe se u A2 ligi (drugom Državnom rangu natjecanja) i na kraju 2011. godine (nakon 11. 
kola) nalaze se na 4. mjestu. 
 
STRELJAČKO DRUŠTVO "STJEPAN PETNJARIĆ" BELIŠĆE 
 

Na Prvenstvu Hrvatske u gađanju serijskom MK puškom Saša Brezovec, Igor Brezovec, Josip 
Kuna i Željko Tijan potvrdili su naslov prvaka Hrvatske treću godinu za redom. 
 

U konkurenciji 40 ležećih meta pojedinačno Josip Kuna osvojio 5. mjesto s 363 kruga, Igor 
Brezovac 10. mjesto s 359 kruga, a ŽeljkoTijan 17. s 356 kruga, dok je u konkurenciji pucanja MK 
puškom 3x20, ležeći i klečeći, Željko Tijan osvojio prvo mjesto s 531 krugom, Josip Kuna je bio 
četvrti s 519 krugova, dok je Saša Brezovac bio sedmi s 503 kruga. 
 

Josip Kuna, član je hrvatske streljačke reprezentacije, početkom srpnja nastupio je na 
Svjetskom kupu u Beogradu, dok je u drugoj polovici srpnja sudjelovao na Svjetskom prvenstvu u 
Munchenu. 
 
 

V A L P O V O - Zajednica športskih udruga grada Valpova 
 
RUKOMETNI KLUB VALPOVKA, VALPOVO 
 

Natječe se u III. Hrvatskoj rukometnoj ligi Istok i u sezoni 2010./2011. klub je zauzeo 7. 
mjesto na ljestvici dok je u sezoni 2011./2012. na 2. mjestu istog ranga natjecanja. U proljetnom dijelu 
sezone Županijske rukometne lige za mlađe kadete, ekipa Kluba je na 2. mjestu, dok su dječaci na 4. 
mjestu. 
 

Klub je u 2011. godina nastavio kvalitetnu suradnju s makedonskim RK Metalurgom iz 
Skopja koji su dio svojih priprema odradili u gostima RK Valpovke s kojima su odigrali i pripremne 
utakmice. Makedonci su uzvratili domaćinstvo, ugostivši ekipu Valpovke na 7 dana u Skopju. 
 
NOGOMETNI KLUB VALPOVKA, VALPOVO 
 

U jesenskom dijelu sezone seniorska ekipa zauzela je 14. mjesto u Međužupanijskoj ligi, 
juniori su ostvarili plasman na 10 mjesto u Cskupini lige mladeži, dok su kadeti u istom rangu 
natjecanja bili na 6. mjestu. U kvalitetnoj ligi Osijek, stariji pioniri bili su 10. kao i ekipa mlađih 
pionira u svojoj konkurenciji. Početnici su se natjecali u I. kvalitetnoj ligi i zauzeli 12. mjesto. 
 

NK Valpovka u 2011. godini proslavila je 85. godišnjicu postojanja te je čitavim nizom 
prigodnih revijalnih utakmica obilježila obljetnicu. 
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ODBOJKAŠKI KLUB VALPOVKA, VALPOVO 
 

U klubu aktivno trenira 84 igrača (škola odbojke, mlađe kadetkinje, seniorke i seniori), a u 
jesenskom dijelu sezone 2011./2012. mlađe kadetkinje sudjeluju u turnirskom sustavu natjecanja (4 
grupe s ukupno 16 klubova) i zauzimaju 3. mjesto. U 3. slavonskoj ligi, seniorke zauzimaju 2. mjesto, 
dok su seniori u 2. Međužupanijskoj ligi ISTOK na 1. mjestu. 
 

Financijska situacija u društvu, odrazila se i na Klub te su ekipe bile prisiljene igrati u nižem 
rangu natjecanja. Isto tako, iako je Klub u 2011. godini obilježavao 40. godina postojanja, nije bilo 
financijske mogućnosti za prigodnu proslavu godišnjice pa je Grad Valpovo osigurao najosnovniju 
športsku opremu za Klub. Ivan Biro proglašen je športašem grada Valpova za 2011. godinu 
 
KOŠARKAŠKI KLUB VALPOVO, VALPOVO 
 

Natječe se u A2 ligi (drugom Državnom rangu natjecanja) i pred kraj 2011. godine (nakon 11. 
kola) nalaze se na 12. mjestu. 
 
ŠAKOVSKI KLUB HRVATSKA ČITAONICA VALPOVO 
 

U 2011. godini klub je obilježio 60 godina postojanja, a u sklopu proslave obljetnice 
predstavljena je knjiga Zdravka Birovljevića "Čar prstena". 
 

Na otvorenom juniorskom prvenstvu Osječko-baranjske županije Stjepan Krešimir Grgurić 
osvojio je 1. mjesto, dok je Josip Martinović bio treći. 
 

Na 4. kupu Osječko-baranjske županije za seniore ekipa Hrvatske čitaonice zauzela je 2. 
mjesto, a od pojedinaca posebno se isticao Darko Skelac i Leon Žulj. 
Dino Zagorščak na otvorenom šahovskom turniru "Mali princ" u Đakovu osvojio je brončanu medalju 
u konkurenciji kadeta. 
 

Hrvatska Čitaonica najuspješniji je klub grada Valpova. 
 
 
III. ZAKONSKE ODREDBE I FINANCIRANJE ŠPORTA 
 

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 2011. godinu koji je izradila Športska zajednica 
Osječko-baranjske županije, a 14. prosinca 2010. g. usvojila Skupština Osječko-baranjske županije. 
 

Financiranje športa, temeljem zakonske regulative (Zakon o športu, NN 71/06 Čl. 74), moguće 
je iz više osnova, no i nadalje se uglavnom ostvarivao putem financijskih sredstava iz Proračuna 
Općina, Gradova i Županije. 
 

Izdvojena Proračunska sredstva Gradova i Općina u 2011. godini za šport: 
 

R.br. GRAD - OPĆINA utrošena sredstava do 31. 
prosinca 2011. 

1. Beli Manastir 865.000,00 
2. Belišće 1.073.639,30 
3. Donji Miholjac 685.958,12 
4. Đakovo 3.186.865,75 
5. Našice 1.323.589,12 
6. Osijek 32.352.186,59 
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7.  Valpovo 617.000,00 
8.  Antunovac 216.000,00 
9. Bilje 612.000,00 

10. Bizovac 227.887,00 
11. Čeminac 10.787,10 
12. Čepin 551.500,00 
13. Darda 779.199,92 
14. Donja Motičina 76.400,00 
15. Draž 225.392,18 
16. Drenje 76.627,24 
17. Đurđenovac 416.391,38 
18. Erdut 804.650,43 
19. Ernestinovo 462.449,44 
20. Feričanci 185.302,27 
21. Gorjani 8.970,00 
22. Jagodnjak 161.018,00 
23. Kneževi Vinogradi 445.500,00 
24. Koška 184.000,00 
25. Levanjska Varoš 13.180,00 
26. Magadenovac 251.921,65 
27. Marijanci 107.558,40 
28. Petlovac 249.114,97 
29. Petrijevci 160.000,00 
30. Podgorač 132.100,00 
31. Podravska Moslavina 45.000,00 
32. Popovac 199.900,00 
33. Punitovci 80.399,00 
34. Satnica Đakovačka 170.000,00 
35. Semeljci 236.867,38 
36. Strizivojna 39.289,00 
37. Šodolovci 70.000,00 
38.  Trnava 132.986,66 
39. Viljevo 400.714,00 
40. Viškovci 125.360,00 
41.  Vladislavci  23.473,77 
42. Vuka 25.960,00 

 
Osječko-baranjska županija putem Programa javnih potreba u športu, odlukom Skupštine 

Osječko-baranjske županije, izdvojila je 3.300.000,00 kn proračunskih sredstava za šport. 
 

Izvršni odbor Športske zajednice Osječko-baranjske županije, temeljem pristiglih zamolbi na 
propisanom Obrascu te uočenih aktivnosti i projekata 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. 
 

Športska zajednica Osječko-baranjske županije daje pregled Izvješća o izvršenju Programa 
javnih potreba u športu i utrošku financijskih sredstava izdvojenih iz Proračuna Županije namijenjenih 
za šport. 
 

Program javnih potreba u športu na području Osječko-baranjske županije izvršavao se kroz tri 
temeljna programa: 
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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 športskih školskih društava na županijskoj razini; 
3. Program Športske zajednice Osječko-baranjske županije i županijskih granskih saveza. 

 
 
1. PROGRAM POTICANJA I PROMICANJA ŠPORTA  2.191.319,05 
 

1.1. Ravnomjerni razvoj športa na području Županije (na prijedlog Zajednica 
športskih udruga gradova) 530.000,00
OSIJEK 170.000,00
Judo klub "Mladost" Osijek 5.000,00
GSD "Osijek 1784." Osijek 5.000,00
KK "Mursa" Osijek 7.000,00
ŠK "Dragovoljac-Sv. Josip Radnik" Osijek 3.000,00
KK "Hrvatski sokol" Osijek 5.000,00
Konjički klub Osijek 7.000,00
ŽNS/NS 5.000,00
Karate klub Osijek 2.000,00
Osječki ribolovni športski klub 5.000,00
NK "Elektra" Osijek 7.500,00
NK "Lio" Osijek 5.000,00
DK "Slavonija" Osijek 5.000,00
MNK "Osijek V.B.K." Osijek 5.000,00
Športska škola 10.000,00
VK "Iktus" Osijek 5.000,00
AK "Slavonija Žito" Osijek 10.000,00
Zajednica športskih udruga grada Osijeka (obilježavanje 50. obljetnice postojanja, 
sastanak velikih gradova RH, športski godišnjak) 38.000,00
STK "Vodovod-Osijek" Osijek 5.000,00
KK "Konikom Osijek" Osijek 5.000,00
KŠRG "Rondo" Osijek 2.500,00
Kickboxing klub "Sveti Duh" Osijek 5.000,00
ŠK "ETF Osijek" Osijek 3.000,00
TK "Olimpija" Osijek 7.000,00
TK "Osijek" Osijek 5.000,00
Malonogometno središte Osijek 8.000,00
   
ĐAKOVO 70.000,00
RK "Đakovo" Đakovo 14.000,00
NK "Croatia" Đakovo 14.000,00
Ženski kuglački klub "Đakovo" Đakovo 8.000,00
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NK "Đakovo" Đakovo 4.000,00
Karate klub "Đakovo" Đakovo 4.000,00
Odbojkaški klub "Đakovo" Đakovo 14.000,00
ŽRK "Đakovo" Đakovo 4.000,00
Košarkaški klub "Đakovo" Đakovo 4.000,00
Plivački klub "Đakovo" Đakovo 4.000,00
   
BELIŠĆE 70.000,00
Kajak klub Belišće 20.000,00
Košarkaški klub "Belišće" Belišće 20.000,00
Boćarski klub "Belišće" Belišće 10.000,00
Kuglački klub "Belišće" Belišće 10.000,00
Kuglački klub "Željezničar" Belišće 10.000,00
   
NAŠICE 70.000,00
NK "Našk" Našice 51.000,00
KK "Našice" Našice 8.000,00
STK "Dora" Našice 3.000,00
ŽOK "Našice" Našice 8.000,00
   
VALPOVO 50.000,00
NK "Valpovka" Valpovo 10.000,00
NK "Dubrava" Ivanovci 5.000,00
OK "Valpovka" Valpovo 5.000,00
ŠRU "Valpovka" Valpovo 5.000,00
NK "Drava" Nard 6.000,00
GD "Hrvatski sokol" Valpovo 6.000,00
NK "Zelčin" Zelčin 4.000,00
RK "Valpovka" Valpovo 5.000,00
Kickboxing klub "Valpovo" Valpovo 4.000,00
    
BELI MANASTIR 50.000,00
Nogometno središte Beli Manastir 5.000,00
ŠNK "Baranja-Belje" Beli Manastir 20.000,00
Streljačka udruga "Mars" Beli Manastir 4.000,00
Košarkaški klub "Beli Manastir" Beli Manastir 3.000,00
NK "Dinamo" Baranjsko Petrovo Selo 15.000,00
NK "Napredak" Batina 3.000,00
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DONJI MIHOLJAC 50.000,00
ZŠRU Donji Miholjac 7.000,00
NK "Jedinstvo" Donji Miholjac 8.000,00
RK "Mladost" Donji Miholjac 4.000,00
STK "Donji Miholjac" 3.000,00
NK "Sveti Đurađ" Sveti Đurađ 3.000,00
NK "Slavonija" Podravski Podgajci 2.000,00
Odbojkaški klub "Donji Miholjac" Donji Miholjac 2.000,00
Teniski klub "Donji Miholjac" Donji Miholjac 7.000,00
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 2.000,00
Kuglački klub "Donji Miholjac" Donji Miholjac 3.000,00
Hrvački klub "Team Carvalho" Donji Miholjac 2.000,00
   
1.2. Sufinanciranje granskih (strukovnih) županijskih saveza (programske  
aktivnosti) 637.400,00
Šahovski savez OBŽ (sufinanciranje finala kupa RH, izdavanja knjige i 
organizacije županijskih turnira - "OPEN OSIJEK 2011" i "Mala dama") 16.400,00
Boćarski savez OBŽ (sufinanciranje odlaska na završnicu pojedinačnog prvenstva 
RH u Šibenik) 2.000,00
Rukometni savez OBŽ (sufinanciranje odlaska na turnir regionalnih reprezentacija 
u Karlovac i odlaska u rukometni kamp u Crikvenicu) 19.000,00
Športska zajednica Osječko-baranjske županije (kupovina lopti za Odbojkaški 
savez OBŽ za potrebe odbojkaškog športa na području Županije) 10.000,00
ŽNS (za nositelja kvalitete NK "Osijek" Osijek/NK "Osijek05" Osijek) 500.000,00
Športsko ribolovni savez OBŽ (sufinanciranje prvenstva Osječko-baranjske 
županije) 10.000,00
Stolnoteniski savez OBŽ (nabavka opreme za stolnoteniske klubove) 10.000,00
Županijski nogometni savez OBŽ 70.000,00
NK "Vitez 92" Antunovac 6.000,00
NK "Gajić" Gajić 10.000,00
NK "Metalac" Osijek 4.500,00
Nogometno središte Donji Miholjac 9.500,00
Selektivni program ŽNS-a uzrast U 14 22.000,00
Kupovina traktorskih kosilica za potrebe klubova 18.000,00

   
1.3. Program sufinanciranja nositelja kvalitete OBŽ 305.000,00
AK "Slavonija-Žito" Osijek 40.000,00
KK "Belišće" Belišće 35.000,00
VK "Iktus" Osijek 40.000,00
KK "Vrijednosnice OS Darda" Darda 25.000,00
ŽNK "Osijek" Osijek 30.000,00
STK "Vodovod" Osijek 10.000,00
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ŠUD "Šaran" Našice 10.000,00
RK "Nexe" Našice 30.000,00
GSD "Osijek 1784." Osijek 10.000,00
DK "Slavonija" Osijek 10.000,00
MNK "Osijek V.B.K." Osijek 15.000,00
GD "Osijek-Žito" Osijek 10.000,00
KK "Konikom" Osijek 10.000,00
ŠK "ETF" Osijek 5.000,00
ŽOK "Osijek" Osijek 15.000,00
TK "Donji Miholjac" Donji Miholjac 10.000,00
   
1.4. Sufinanciranje programa suorganizacije športskih manifestacija 242.000,00
Maraton klub Hrvatski sokol OBŽ (sufinanciranje organizacije polumaratona) 5.000,00
Konjički klub "Osijek" Osijek (sufinanciranje org. međunarodnog turnira - Trofej 
grada Osijeka) 15.000,00
Olimpijada starih športova Brođanci 20.000,00
AK "Slavonija-Žito" Osijek  25.000,00
Sufinanciranje organizacije međunarodnog turnira Trofej Slavonije 15.000,00
Sufinanciranje međunarodnog četveromeča juniorskih reprezentacija 5.000,00
Sufinanciranje ekipnog kadetskog prvenstva RH 5.000,00

VK "Iktus" Osijek (međunarodna Miholjska regata) 10.000,00
Zajednica športskih udruga grada Osijeka (sufinanciranje proglašenja 
najuspješnijih športaša i športskih kolektiva na području Grada i Županije) 15.000,00
GD "Osijek-Žito" Osijek (sufinanciranje organizacije Svjetskog kupa u gimnastici) 100.000,00
Badminton klub "Osijek" Osijek (sufinanciranje organizacije ekipnog prvenstva 
RH za juniore, obilježavanje 20. obljetnice osnutka) 4.000,00
Kajak klub "Belišće" Belišće (sufinanciranje organizacije Majske regate) 5.000,00
Nogometna škola mladeži Višnjevac (sufinanciranje organizacije turnira) 4.000,00
ŽKK "Mladost" Čeminac (sufinanciranje organizacije turnira) 4.000,00
Odbojkaški savez OBŽ (sufinanciranje organizacije finala Kupa RH u organizaciji 
OK "Mursa" Osijek) 25.000,00
ŽNS (suorganizacija nogometne utakmice mladih reprezentacija Hrvatska - 
Španjolska) 10.000,00
   
1.5. Sufinanciranje programa športsko rekreacijskih aktivnosti osoba s 
invaliditetom 10.000,00
Boćarski klub osoba s invaliditetom "Osječki osmjeh" 7.500,00
ŠIOK "HVIDRA" Osijek 2.500,00
   
1.6. Sufinanciranje programa opreme i rekvizita 20.000,00
ŽNS - nabavka opreme i rekvizita za: 20.000,00
NK "Brijest" Brijest 2.000,00
NK "Columbus" Suza 5.000,00
NK "Hajduk" Marijanci 5.000,00
"SLATKA LIGA" u organizaciji ŽNS-a i Športske škole Osijek 8.000,00
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1.7. Sufinanciranje programa  djece predškolske dobi 10.000,00
Športska zajednica grada Našica (10. Olimpijski festival dječjih vrtića Osječko-
baranjske županije) 10.000,00

1.8. Sufinanciranje programa udruga od posebnog interesa 7.000,00
Košarkaška akademija Hrvatski Sokol Osijek - Povijesna udruga Hrvatski sokol 7.000,00
  

1.9. Sufinanciranje programa usavršavanja i osposobljavanja kadrova 4.000,00
Športska zajednica Osječko-baranjske županije (Pučko otvoreno učilište Osijek - 
tečaj za projekt menadžera - Mirna Rajle Brođanac) 4.000,00
  

1.10. Sufinanciranje programa športskih aktivnosti studenata     20.000,00
Studentska sportska udruga "MEDOS" Osijek (sudjelovanje na humanijadi) 5.000,00
Studentski sportski savez (sufinanciranje organizacija međunarodnog 
malonogometnog turnira) 15.000,00
  

1.11. Sufinanciranje programa nagrade i priznanja 5.000,00
Miroslav Liović - Uzor trofej Matija Ljubek 5.000,00
  

1.12.Sufinanciranje programa rekreacijskih aktivnosti na županijskoj razini 5.000,00
Gradski savez sportske rekreacije "Sport za sve" Osijek 5.000,00
  

1.13. Program jednokratne pomoći  395.919,05
Udruga Kineziologa grada Osijeka (sufinanciranje organizacije međunarodnog 
stručnog skupa) 5.000,00
STK "Dvorac" Valpovo 2.000,00
VK "Iktus" Osijek (sufinanciranje organizacije stručnog seminara) 5.000,00
NK "LIO" Osijek (oprema i rekviziti) 2.000,00
Plivački klub "Osijek-Žito" Osijek 5.000,00
MNK "Beli Manastir" Beli Manastir 5.000,00
ŽKK "Mursa" Osijek 5.000,00
Boćarski savez OBŽ 2.535,85
Streljački savez OBŽ 5.000,00
Športska zajednica Osječko-baranjske županije - programske aktivnosti 50.064,15
Održavanje kombi vozila 22.380,16
Kupovina zastava  15.485,70
Održavanje web stranice, stručni seminar, oprema i ostalo 12.198,29

Vaterpolo klub "Kruna" Osijek (završnica prvenstva RH) 4.000,00
TK "Olimpija" Osijek (oprema i rekviziti i međunarodni susret) 10.000,00
NK "Torpedo" Kuševac 5.000,00
Rukometni savez grada Osijeka (sufinanciranje organizacije međunarodnog turnira 
veterana i sustav rada s mlađim kategorijama) 10.000,00
Kickboxing klub "Sveti Duh" Osijek (sufinanciranje organizacije međunarodne 
priredbe) 10.000,00
Klub brazilske jiu jitze - Osijek 2.000,00
Streljačka udruga "Mars" Beli Manastir (sufinanciranje organizacije 
međunarodnog streljačkog turnira) 4.000,00
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TK "Đakovo" Đakovo (sufinanciranje sudjelovanja na međunarodnim turnirima) 1.000,00
GD "Hrvatski Sokol" Valpovo 2.000,00
Zajednica športskih udruga grada Belišća (zdravstvena zaštita športaša) 6.000,00
Zajednica športskih udruga grada Belog Manastira (zdravstvena zaštita športaša) 6.000,00
Zajednica športskih udruga grada Donjeg Miholjca (zdravstvena zaštita športaša) 6.000,00
Zajednica športskih udruga grada Đakova (zdravstvena zaštita športaša) 6.000,00
Športska zajednica grada Našica (zdravstvena zaštita športaša) 6.000,00
Zajednica športskih udruga grada Valpova (zdravstvena zaštita športaša) 6.000,00
Športska zajednica Osječko-baranjske županije (nabavka prijenosnog računala) 5.319,05
Nogometna škola mladeži Olimpija 5.000,00
ŽOK "Bilje" Lug 3.000,00
Taekwondo klub "Osijek" 2.000,00
NK "Davor" Branjina 2.000,00
ŽNS (prvenstvo RH - NK "Retfala" Osijek) 7.000,00
OK "Jug 2" Osijek 2.000,00
ŽRK "Pan" Đakovo 2.000,00
NK "Liv" Vladislavci 2.000,00
NK "Sveti Đurađ" Sveti Đurađ 2.000,00
GD "Beli Manastir" Beli Manastir 2.000,00
BK "Wels" Velimirovac 2.000,00
BK "Brezik" Brezik Našički 2.000,00
OK "Čepin" Čepin 2.000,00
NK "Šokadija" Strizivojna 5.000,00
NK "BSK Termia" Bizovac 3.000,00
NK "Valpovka" Valpovo 3.000,00
BK "Vid" Beli Manastir 2.500,00
NK "Šokadija" Duboševica 5.000,00
NK "Polet" Bokšić 2.000,00
NK "Hajduk" Marijanci 3.000,00
NK "Mladost" Črnkovci 3.000,00
NK "Motičina" Donja Motičina 5.000,00
NK "Hajduk" Novaki 2.000,00
STK "Beli Manastir" Beli Manastir 2.000,00
NK "Jedinstvo" Donji Miholjac 3.000,00
NK "Martin" Martin 2.000,00
NK "Omladinac" Petrijevci 2.000,00
NK "Velebit" Potnjani 3.000,00
NK "Gibarac '95" Čokadinci 2.000,00
NK "Kešinci" Kešinci 2.500,00
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NK "Slavonija" Punitovci 3.000,00
NK "Poganovci" Poganovci 2.000,00
NK "Croatia" Velimirovac 2.000,00
ŠK "Đakovo" Đakovo 3.000,00
NK "Hrvatski sokol" Bocanjevci 2.000,00
NK "Zoljan" Zoljan 5.000,00
NK "Hajduk" Krčenik 3.000,00
Malonogometno središte Osijek 3.000,00
NK "Valpovka" Valpovo" 2.500,00
ŽNK "Slavonka" Ladimirevci 3.000,00
NK "Seona" Seona 4.538,00
NK "Croatia" Đakovo 3.000,00
Nagrade za međunarodna športska ostvarenja 43.000,00  
David Šain - 3. mjesto SP 5.000,00 
Luka Šimić - 1. mjesto SP 5.000,00 
Robert Seligman - 3. mjesto Svjetska rang lista A 3.000,00 
Mario Mušanić - 3. mjesto SK 3.000,00 
Stojan Bjelajac - 1. mjesto SP ekipno 3.000,00 
Tomislav Marković - 2. mjesto Svjetska rang lista B 3.000,00 
Ivan Horvat - 2. mjesto Svjetska rang lista juniori 3.000,00 
Donna Vekić - 22. mjesto Svjetska ITF lista juniorki 3.000,00 
Ante Janjić - 5. mjesto SP 3.000,00 
Vjekoslav Kolobarić - 5. mjesto SP 3.000,00 
Martina Lučić - 3. mjesto EP ekipno 2.000,00 
Dario Radoš - 2. mjesto SP ekipno 2.000,00 
Maja Anić - 4. mjesto SK 1.000,00 
Sonja Kešerac - 4. mjesto SK 1.000,00 
Helena Janson - 2. mjesto SK 1.000,00 
Andrej Korosteljev - 5. mjesto SK 1.000,00 
Maja Sudar - 10. mjesto EP 1.000,00 
Nabavka nogometnih lopti za nogometne klubove u sklopu Nogometnih središta 
Županije 55.962,00

 
 
2. PROGRAM ŠPORTSKIH ŠKOLSKIH DRUŠTAVA NA 

ŽUPANIJSKOJ RAZINI 310.000,00 kn 
 

Školski športski savez Osječko-baranjske županije objedinjuje rad 6 Gradskih školskih 
športskih saveza (Školski športski savez grada Osijeka, Školski športski savez grada Našica, Školski 
športski savez grada Belog Manastira, Školski športski savez grada Đakova, Savez školskih športskih 
društava grada Donjeg Miholjca i Gradski savez školskih športskih društava sjedište Valpovo) te usko 
surađuje sa Športskom zajednicom Osječko-baranjske županije, kao i s Hrvatskim školskim športskim 
savezom čije programe provodi. Isto tako, ostvarena je kvalitetna suradnja sa Županijskim savezima 
regije ISTOK (Vukovarsko-srijemska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska 
županija), ali i sa Školskim športskih savezima i društvima Republike Hrvatske. 
 
2.1. Program sustava školskih športskih natjecanja i aktivnosti 
 

2.1.1. Sustav Županijskih natjecanja ŠŠD osnovnih i srednjih škola 
 

Natjecanja školskih športskih društava osnovnih i srednjih škola provode se kroz nekoliko 
razina; općinsko/gradsko, Županijsko, Poluzavršno natjecanje regije Istok i Završnica (Državno 
prvenstvo). Sustav natjecanja na razini Osječko-baranjske županije usklađen je sa sustavom natjecanja 
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na Državnoj razini. U 2010./2011. školskoj godini sustav Županijskih natjecanja obuhvatio je 11 
športova osnovnih škola te 8 športova srednjih škola. Pobjednici gradskih natjecanja (obuhvaćene su i 
Općine prema teritorijalnoj gravitaciji najbližem Gradu) susreću se na Županijskom natjecanju te 
sukladno Propisniku i pravilima športa odigravaju utakmice. Grad Osijek, obzirom na broj škola, 
upućuje dvije prvoplasirane ekipe na Županijsko natjecanje. 
 
 
A) Županijska natjecanja 
 

Izvršni odbor Školskog športskog saveza Osječko-baranjske županije organizirao je i proveo 
Županijska natjecanja školskih športskih društava osnovnih i srednjih škola Osječko-baranjske 
županije u suradnji sa Gradskim školskim športskim savezima, školama te Osječko-baranjskom 
županijom. 
 

Obzirom na veliki broj natjecanja koja su se trebala održati do sredine travnja 2011. godine, 
ŠŠSOBŽ organizirao je natjecanje u krosu, stolnom tenisu, plivanju i šahu početkom školske 
2010./2011. godine, dok su ostala natjecanja održana u periodu od 19. siječnja do 07. travnja 2011. 
godine. Sva natjecanja održavala su se sukladno Županijskom propisniku za natjecanje školskih 
športskih društava osnovnih i srednjih škola. 
 

Održano je 36 natjecanja (15 na području grada Osijeka, 7 na području Baranje, 5 u Valpovu, i 
po 3 natjecanja na području grada Đakova,  Donjeg Miholjca i Našica). 
 

Organizacija i provedba svih natjecanja financirana je iz županijskog Proračuna. 
 

U 2011. kalendarskoj godini započela su Županijska natjecanja za 2011./2012. školsku 
godinu. 
 

U sustavu Županijskih natjecanja osnovnih škola sudjelovalo je 34 školska športska društva sa 
94 momčadi u 11 športova (mali nogomet, košarka, odbojka, rukomet, stolni tenis, šah, plivanje, 
atletika, gimnastika, kros i badminton), 11 natjecanja u muškoj konkurenciji i 10 natjecanja u ženskoj 
konkurenciji. 
 

U sustavu Županijskih natjecanja osnovnih škola sudjelovalo je 418 dječaka i 338 djevojčica, 
što ukupno čini 756 učenika. 
 
REZULTATI - osnovne škole 

šport spol plasman Županijsko natjecanje 
  ŠŠD OSNOVNA ŠKOLA 

mali 
nogomet m 1. Mladost B. Kljaića, Bizovac 
   2. Višnja Višnjevac, Višnjevac 
   3. Jagoda Jagode Truhelke, Osijek 
   4. Sjever Josipa Antuna Čolnića, Đakovo 
   5. Baranja Dr. Franje Tuđmana, Beli Manastir 
   6. A. Harambašić A. Harambašić, Donji Miholjac 
    7. Tomislav Kralja Tomislava Našice 
košarka ž 1. Goran Ivana Gorana Kovačića, Đakovo 
   2. Tinka Tin Ujević, Osijek 
   3. Mladost Mladost, Osijek 
   4. Baranja Dr. Franje Tuđmana, Beli Manastir 
    5. Mladost Dore Pejačević, Našice 
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košarka m 1. 5. rajon Grigor Vitez, Osijek 
   2. Meteor Ivana Kukuljevića, Belišće 
   3. Mladost Mladost, Osijek 
   4. Darda Darda, Darda 
   5. Mladost Vladimira Nazora, Đakovo 
   6. Mladost Dore Pejačević, Našice 
    7. A. Harambašić A. Harambašić, Donji Miholjac 
rukomet ž 1. Goran Ivana Gorana Kovačića, Đakovo 
   2. Darda Darda, Darda 
   3. Mladost Mladost, Osijek 
   4. Mursella Petrijevci, Petrijevci 
    5. Nazor Vladimira Nazora, Čepin 
rukomet m 1. Jovalija Matije Petra Katančića, Valpovo 
   2. Mladost Dore Pejačević, Našice 
   3. 5. rajon Grigor Vitez, Osijek 
   4. Sjever Josipa Antuna Čolnića, Đakovo 
   5. Frankopan Fran Krste Frankopana, Osijek 

    
bez 

plasmana Baranja Dr. Franje Tuđmana, Beli Manastir 
odbojka ž 1. Desetica Miroslava Krleže Čepin 
   2. Frankopan Fran Krste Frankopana, Osijek 
   3. Sjever Josipa Antuna Čolnića, Đakovo 
   4. Meteor Ivana Kukuljevića, Belišće 
   5. Tomislav Kralja Tomislava Našice 
    6. Bilje Bilje, Bilje 
odbojka m 1. Retfala Retfala, Osijek 
   2. Višnja Višnjevac, Višnjevac 
   3. Sjever Josipa Antuna Čolnića, Đakovo 
   4. Bilje Bilje, Bilje 
    5. Vihor Ivana Brnjika Slovaka, Jelisavac 
stolni tenis ž 1. Frankopan Fran Krste Frankopana, Osijek 
   2. Mladost Dore Pejačević, Našice 
   3. Mladost B. Klaića, Bizovac 
   4. Baranja Dr. Franje Tuđmana, Beli Manastir 
   5. A. Harambašić A. Harambašić, Donji Miholjac 
    6. Polet Bijelo Brdo, Bijelo Brdo 
stolni tenis m 1. Baranja Dr. Franje Tuđmana, Beli Manastir 
   2. Mladost Dore Pejačević, Našice 
   3. Frankopan Fran Krste Frankopana, Osijek 
   4. Višnja Višnjevac, Višnjevac 
   5. Mladost B. Klaića, Bizovac 
    6. A. Harambašić A. Harambašić, Donji Miholjac 
šah ž 1. A. Harambašić A. Harambašić, Donji Miholjac 
   2. Ratar "Matija Gubec", Piškorevci 
    3. Frankopan Fran Krste Frankopana, Osijek 
šah m 1. Ratar "Matija Gubec", Piškorevci 
   2. Polet Bijelo Brdo, Bijelo Brdo 
   3. Tinka Tin Ujević, Osijek 
   4. A. Harambašić A. Harambašić, Donji Miholjac 
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atletika ž 1. 5. rajon Grigor Vitez, Osijek 
   2. Desetica Miroslava Krleže Čepin 
    3. Goran Ivana Gorana Kovačića, Đakovo 
atletika m 1. Filipovićka Ivana Filipovića, Osijek 
    3. Mladost Vladimira Nazora Đakovo 
gimnastika ž 1. Frankopan Fran Krste Frankopana, Osijek 
   2. Jagoda Jagode Truhelke, Osijek 
   3. Baranja Dr. Franje Tuđmana, Beli Manastir 
   4. Jovalija Matije Petra Katančića, Valpovo 
    5. Goran Ivana Gorana Kovačića, Đakovo 

gimnastika m 1. Frankopan Fran Krste Frankopana, Osijek 
kros ž 1. Mladost Josipa Kozarca, Semeljci 
   2. Frankopan Fran Krste Frankopana, Osijek 
   3. Sokol Ivana Brlić Mažuranić, Koška 
   4. Sloga Hinka Juhna, Podgorač 
    5. Tomislav Ante Starčevića, Viljevo 
kros m 1. Polet Đakovački Selci, Đakovački Selci 
   2. Mursella Petrijevci, Petrijevci 
   3. Mladost Dore Pejačević, Našice 
   4. Mag Matija Gubec, Magadenovac 
    5. Ginko Tenja, Tenja 
plivanje ž 1. Mladost Mladost, Osijek 
    2. Frankopan Fran Krste Frankopana, Osijek 
plivanje m 1. Ginko Tenja, Tenja 
    2. Mladost Mladost, Osijek 
badminton ž 1. Frankopan Fran Krste Frankopana, Osijek 
   2. 5. rajon Grigor Vitez, Osijek 

   3. Mladost Čeminac, Čeminac 
badminton m 1. Frankopan Fran Krste Frankopana, Osijek 
   2. Mladost Čeminac, Čeminac 
   3. Mladost Mladost, Osijek 
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Županijska natjecanja srednjih škola okupila su 77 momčadi iz 18 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. 
 

U sustavu Županijskih natjecanja srednjih škola sudjelovalo je 384 mladića i 286 djevojke, što 
ukupno 670 učenika. 
 
REZULTATI - srednje škole 

šport spol plasman Županijsko natjecanje 
  ŠŠD SREDNJA ŠKOLA 

mali nogomet m 1. Gymnicus I. Gimnazija, Osijek 
   2. Sokol Srednja škola Donji Miholjac, Donji Miholjac 
   3. Srednjoškolac I. Srednja škola Beli Manastir, Beli Manastir 
   4. Kune Elektrotehnička i prometna škola Osijek, Osijek
   5. Srednjoškolac Srednja škola Valpovo, Valpovo 

   6. Ekost 
Srednja strukovna škola Stjepana Radića, 
Đakovo 

    7. Josip Kozarac Srednja škola Josip Kozarac, Đurđenovac 

košarka ž 1. Gymnicus I. Gimnazija, Osijek 
   2. Srednjoškolac Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice 
   3. Mladost '96 Gimnazija A.G. Matoša, Đakovo 
   4. Medicinar Medicinska škola Osijek 
    5. Srednjoškolac Prva srednja škola Beli Manastir, Beli Manastir 

košarka m 1. Gymnicus I. Gimnazija, Osijek 
   2. Obrtnik Obrtnička škola Antuna Horvata Đakovo 
   3. Primag III. Gimnazija, Osijek 
   4. Srednjoškolac Srednja škola Valpovo, Valpovo 
   5. Srednjoškolac Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice 
    6. Gimnazijalac Gimnazija Beli Manastir, Beli Manastir 

rukomet ž 1. Mladost '96 Gimnazija A.G. Matoša, Đakovo 
   2. Gymnicus I. Gimnazija, Osijek 
   3. Medicinar Medicinska škola Osijek 
   4. Srednjoškolac Srednja škola Valpovo, Valpovo 
    5. Folis II. Srednja škola Beli Manastir, Beli Manastir 

rukomet m 1. Srednjoškolac Srednja škola Isidora Kršnjavoga, Našice 
   2. Gymnicus I. Gimnazija, Osijek 
   3. Primag III. Gimnazija, Osijek 
   4. Srednjoškolac Srednja škola Valpovo, Valpovo 

   5. Ekost 
Srednja strukovna škola Stjepana Radića, 
Đakovo 

    6. Srednjoškolac Prva srednja škola Beli Manastir, Beli Manastir 

odbojka ž 1. Gymnicus I. Gimnazija, Osijek 
   2. Ekonomac Ekonomska i upravna škola Osijek, Osijek 
   3. Srednjoškolac Srednja škola Valpovo, Valpovo 
   4. Gimnazijalac Gimnazija Beli Manastir, Beli Manastir 
   5. Srednjoškolac Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice 
   6. Mladost '96 Gimnazija A.G. Matoša, Đakovo 
    7. Sokol Srednja škola Donji Miholjac, Donji Miholjac 
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odbojka m 1. Primag III. Gimnazija, Osijek 
   2. Kune Elektrotehnička i prometna škola Osijek, Osijek
   3. Folis II. Srednja škola Beli Manastir, Beli Manastir 
   4. Srednjoškolac Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice 

   5. Ekost 
Srednja strukovna škola Stjepana Radića, 
Đakovo 

    6. Srednjoškolac Srednja škola Valpovo, Valpovo 

stolni tenis ž 1. Ekonomac Ekonomska i upravna škola Osijek, Osijek 
   2. Mladost '96 Gimnazija A.G. Matoša, Đakovo 
   3. Sokol Srednja škola Donji Miholjac, Donji Miholjac 
   4. Grados Graditeljsko-geodetska škola Osijek, Osijek 
    5. Folis II. Srednja škola Beli Manastir, Beli Manastir 

stolni tenis m 1. Gymnicus I. Gimnazija, Osijek 
   2. Mladost '96 Gimnazija A.G. Matoša, Đakovo 
   3. Srednjoškolac Srednja škola Valpovo, Valpovo 
   4. Sokol Srednja škola Donji Miholjac, Donji Miholjac 
   5. Gimnazijalac Gimnazija Beli Manastir, Beli Manastir 
   6. Kune Elektrotehnička i prometna škola Osijek, Osijek

atletika ž 1. Ekonomac Ekonomska i upravna škola Osijek, Osijek 
    2. Gymnicus I. Gimnazija, Osijek 

atletika m 1. Primag III. Gimnazija, Osijek 
   2. Gymnicus I. Gimnazija, Osijek 
    3. Srednjoškolac Srednja škola Valpovo, Valpovo 

kros ž 1. Gymnicus I. Gimnazija, Osijek 
   2. Mladost '96 Gimnazija A.G. Matoša, Đakovo 
   3. Srednjoškolac Srednja škola Valpovo, Valpovo 
   4. Ekonomac Ekonomska i upravna škola Osijek, Osijek 
   5. Gimnazijalac Gimnazija Beli Manastir, Beli Manastir 
    6. Sokol Srednja škola Donji Miholjac, Donji Miholjac 

kros m 1. Gymnicus I. Gimnazija, Osijek 
   2. Ekost Srednja strukovna škola braće Radića, Đakovo 
   3. Grados Graditeljsko-geodetska škola Osijek, Osijek 
   4. Srednjoškolac Srednja škola Valpovo, Valpovo 
    5. Sokol Srednja škola Donji Miholjac, Donji Miholjac 

badminton ž 1. Gymnicus I. Gimnazija, Osijek 
   2. Trgos Trgovačka škola Osijek 
   3. Srednjoškolac Srednja škola Valpovo, Valpovo 

badminton m 1. Ugostitelj Ugostiteljsko turistička škola Osijek 
   2. Srednjoškolac Srednja škola Valpovo, Valpovo 
   3. Grados Graditeljsko-geodetska škola Osijek, Osijek 
    4. Mladost '96 Gimnazija A.G. Matoša, Đakovo 

 



 41

             

0

2

4

6

8

10

12

14

prikaz osvojenih medalja SŠ na ŽN po područjima

1.mjesto
2.mjesto
3.mjesto

1.mjesto 13 0 0 1 1 0

2.mjesto 7 1 0 1 5 1

3.mjesto 5 5 2 0 1 1

Osijek Valpovo/Be
lišće

Baranja Našice Đakovo Donji 
Miholjac

 
 
 

Na Županijskom natjecanju UKUPNO je sudjelovalo 52 ŠŠD sa 171 momčadi i 1426 
učenika. 
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2.1.2. Poluzavršna natjecanja školskih športskih društava osnovnih i srednjih škola Regije 

ISTOK 
 

Sustav natjecanja prema Propisniku Državnog prvenstva školskih športskih društava osnovnih 
i srednjih škola Republike Hrvatske određuje pravo nastupa u višem rangu natjecanja. Slijedom toga, 
plasman na Poluzavršno natjecanje ostvaruje momčad školskog športskog društva koja je zauzela prvo 
mjesto na Županijskom natjecanju. Svi pobjednici Županijskog natjecanja s našeg područja, pristupili 
su Poluzavršnom natjecanju naše regije. Osječko-baranjska županija s Vukovarsko-srijemskom, 
Brodsko-posavskom i Požeško-slavonskom županijom čini regiju ISTOK. Sva Poluzavršna natjecanja 
financira Hrvatski školski športski savez. 
 
Rezultati ŠŠD osnovnih škola Osječko-baranjske županije na Poluzavršnici: 
 
1. mjesto 

• Mladost, OŠ Bratoljuba Kljajića, Bizovac u malom nogometu za dječake 
• Goran, OŠ Ivana Gorana Kovačića, Đakovo u rukometu za djevojčice 
• 5. rajon, OŠ "Grigor Vitez", Osijek u košarci za dječake 
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• Retfala, OŠ "Retfala", Osijek u odbojci za dječake 
• Desetica, Čepin u odbojci za djevojčice 
• Frankopan, OŠ Frana Krste Frankopana, Osijek u stolnom tenisu za djevojčice 
• Filipovićka, Osijek u atletici za dječake 
• Harambašić, OŠ Augusta Harambašića u šahu za djevojčice 
• Frankopan, OŠ Frana Krste Frankopana, Osijek u gimnastici za djevojčice 
• Frankopan, OŠ Frana Krste Frankopana, Osijek u gimnastici za dječake 
• Mladost, OŠ "Mladost", Osijek u plivanju za djevojčice 
• Ginko, OŠ "Tenja", Tenja u plivanju za dječake 

 
2. mjesto 

• Jovalija, OŠ Matije Petra Katančića, Valpovo u rukometu za dječake 
 
3. mjesto 

• Goran, OŠ Ivana Gorana Kovačića, Đakovo u košarci za djevojčice 
• 5. rajon, OŠ "Grigor Vitez", Osijek u atletici za djevojčice 
• Mladost, OŠ Josipa Kozarca, Semeljci u krosu za djevojčice 

 
 
Rezultati ŠŠD srednjih škola Osječko-baranjske županije na Poluzavršnici: 
 
1. mjesto 

• Gymnicus, I. Gimnazija Osijek, Osijek u košarci za mladiće 
• Mladost '96, Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Đakovo u rukometu za djevojke 
• Primag, III. Gimnazija Osijek, Osijek, u odbojci za mladiće 
• Gymnicus, I. Gimnazija, Osijek u stolnom tenisu za mladiće 
• Primag, III. Gimnazija Osijek, Osijek, u atletici za mladiće 
• Gymnicus, I. Gimnazija Osijek, Osijek u krosu za mladiće 

 
2. mjesto 

• Gymnicus, I. Gimnazija Osijek, Osijek u košarci za djevojke 
• Gymnicus, I. Gimnazija Osijek, Osijek u malom nogometu za mladiće 
• Ekonomac, Ekonomska i upravna škola, Osijek u atletici za djevojke 
• Gymnicus, I. Gimnazija Osijek, Osijek u odbojci za djevojke 
• Gymnicus, I. Gimnazija Osijek, Osijek u badmintonu za djevojke 

 
3. mjesto 

• Gymnicus, I. Gimnazija Osijek, Osijek u krosu za djevojke 
• Srednjoškola, SŠ Isidora Kršnjavoga, Našice u rukometu za mladiće 
• Ekonomac, Ekonomska i upravna škola, Osijek u stolnom tenisu za djevojke 
• Ugostitelj, Ugostiteljsko turistička škola, Osijek u badmintonu za mladiće 

 
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 Splitsko-dalmatinskoj županiji, u periodu od 10. do 18. svibnja 2011. 
godine. Središte okupljanja učenika bio je grad Split. 
 

Pravo nastupa na Završnici natjecanja ŠŠD osnovnih i srednjih škola imale su momčadi koje 
su bile prvoplasirane na Poluzavršnici u svim športovima. 
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Na Državno prvenstvo iz Osječko-baranjske županije plasiralo se 12 momčadi ŠŠD osnovnih 
škola (105 učenika/ca) i 6 momčadi ŠŠD srednjih škola (57 učenika/ca), te 2 momčadi ŠŠD djece s 
poteškoćama u razvoju (11 učenika/ca). 
 
 
REZULTATI ŠŠD OSNOVNIH ŠKOLA 
 
1. MJESTO 

• DESETICA, ČEPIN U ODBOJCI ZA DJEVOJČICE 
• GORAN, ĐAKOVO U RUKOMETU ZA DJEVOJČICE 

 
2. MJESTO 

• MLADOST, OSIJEK U PLIVANJU ZA DJEVOJČICE 
• GINKO, TENJA U PLIVANJU ZA DJEČAKE 
• FRANKOPAN, OSIJEK U STOLNOM TENISU ZA DJEVOJČICE 
• FRANKOPAN, OSIJEK U GIMNASTICI ZA DJEVOJČICE 
• FRANKOPAN, OSIJEK U GIMNASTICI ZA DJEČAKEVOJČICE 

 
3. MJESTO 

• MLADOST, BIZOVAC U MALOM NOGOMETU ZA DJEČAKE 
• FILIPOVIĆKA, OSIJEK U ATLETICI ZA DJEČAKE 

 
4. mjesto 

• Retfala, Osijek u odbojci za dječake 
• 5. Rajon, Osijek u košarci za dječake 
• A. Harambašić, Donji Miholjac u šahu za djevojčice 

 
 
REZULTATI ŠŠD SREDNJIH ŠKOLA 
 
2. MJESTO 

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

• PRIMAG, OSIJEK U ODBOJCI ZA MLADIĆE 
 
4. mjesto 

• Mladost 96, Đakovo u rukometu za djevojke 
 
5. mjesto 

• Gymnicus, Osijek u krosu za mladiće 
 
6. mjesto 

• Gymnicus, Osijek u košarci za mladiće 
• Primag, Osijek u atletici za mladiće 
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Prikaz zastupljenosti ŠŠD Osječko-baranjske županije na Državnom prvenstvu u periodu 
2007.-2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prikaz osvojenih medalja ŠŠD na Državnom prvenstvu u periodu od 
2007.-2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 5 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 

Filip Nelović Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan 
Štark", Osijek 

4. mjesto 1. mjesto 

Dragana 
Mišković 

Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan 
Štark", Osijek 

1. mjesto - 
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ATLETIKA 
  

100 m 300 m skok u 
dalj 

skok u 
dalj sa 

zaletom 

bacanje 
loptice 

Luka Kovačević Centar za odgoj i 
obrazovanje "Ivan 
Štark", Osijek 

4. mjesto  8. mjesto   

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

2. mjesto  6. mjesto   

Nikolina 
Opuvačić 

Centar za odgoj i 
obrazovanje "Ivan 
Štark", Osijek 

10. 
mjesto 

 11. 
mjesto 

  

Ana Belečetić OŠ "Vladimir Nazor" 
Đakovo 

2. mjesto  1. mjesto   

Marija Bence OŠ "Vladimir Nazor" 
Đakovo 

3. mjesto   8. 
mjesto 

 

Lucija Perić OŠ "Vladimir Nazor" 
Đakovo 

 5. mjesto   5. 
mjesto 

Franjo 
Vuksanović 

OŠ "Vladimir Nazor" 
Đakovo 

  23. 
mjesto 

 6. 
mjesto 

Stjepan Jančikić OŠ "Vladimir Nazor" 
Đakovo 

14. 
mjesto 

   7. 
mjesto 

Adrian Minkoš OŠ "Vladimir Nazor" 
Đakovo 

19. 
mjesto 

 15. 
mjesto 

  

 
 
2.2. Analiza zastupljenosti učenika u školskom športu 
 

Po završetku školske godine 2010./2011., a u svrhu poboljšanja uvjeta i sustava natjecanja, 
Hrvatski školski športski savez proveo je analizu uključenosti učenika u školski šport, putem školskih 
športskih društava. 
 

Školski športski savez Osječko-baranjske županije anketu je proveo u suradnji s Školskim 
športskim savezima gradova. 
 
Analizom je utvrđeno da je u školski šport Osječko-baranjske županije uključeno: 
 

osnovne škole srednje škole šk.god. 
2010./2011. ž m ž m 

∑ 

broj učenika 
školskom športu  1797 2427 967 1727 6918 
broj učenika 4.-6. 

razreda u 
školskom športu 322 620 - - 942 

broj učenika 
uključenih u UŠŠ 445 - 445 

∑ u škol.športu 
5611 2694 

8305 
 ∑ upisano u 

školskoj godini 
26333 13844 

40177 

∑ % 21,31% 19.46% 20.67% 
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2.3. Univerzalne športske škole 
 

Projekt Univerzalne športske škole provodi se u organizaciji Hrvatskog školskog športskog 
saveza i Županijskih školskih športskih saveza Republike Hrvatske već četvrtu godinu zaredom. 
Program UŠŠ na području Osječko-baranjske županije provodi se u 20 odjeljenja u 15 škola s 445 
polaznika/učenika starosti 6-10 godina. S učenicima su radili voditelji, profesori tjelesne i zdravstvene 
kulture/kineziolozi. Projekt je financiran od strane Hrvatskog školskog športskog saveza. 
 
Popis škola u kojima se provodio projekt UŠŠ na području Osječko-baranjske županije u šk. 
god. 2010./2011. 
 

 
 
2.3.1. Dan univerzalne športske škole Osječko-baranjske županije 
 

Po prvi put, Školski športski savez Osječko-baranjske županije organizirao je i proveo 
manifestaciju Dan Univerzalne športske škole Osječko-baranjske županije. 
 

Dan UŠŠ Osječko-baranjske županije održao se 01. lipnja 2011. godine u Nastavno športskoj 
dvorani "Gradski vrt", a manifestaciji se odazvalo 15 ekipa s tri učenika. Svrha i cilj manifestacije bila 
je promocija programa UŠŠ, druženje i igra polaznika programa, ali i kvalifikacijsko natjecanje za 
odlazak na završnu manifestaciju Dana Univerzalne športske škole Republike Hrvatske. 
 

Gosti športaši bili su David Šain i Robert Seligman, glavi sudac bio je Marin Matijević, a 
ispred zdravstvene službe nazočio je Mate Moguš. 

r.br. OSNOVNA ŠKOLA MJESTO VODITELJ broj 
odjeljenja

1. Ljudevita Gaja Osijek Ivan Matančić 1 
2. Mladost Osijek Elizabeta Marjanović 1 
3. Retfala Osijek Goran Bošnjak 1 
4. Augusta Harambašića Donji Miholjac Vladimir Skeledžija 1 
5. Vladimira Nazora Čepin Ivan Pospišil 1 
6. Darda Darda Nenad Čačić 1 
7. Petrijevci Petrijevci Ivica Steinbruckner 1 
8. Ladimirevci Ladimirevci Jaroslav Gonzurek 1 
9. Josipa Antuna Ćolnića Đakovo Anka Mlinarević 1 

10. Zmajevac Zmajevac Zoran Marijanović 1 
11. Antuna Mihanovića 

12. Antuna Mihanovića 
(drugo odjeljenje) 

Osijek 
 

Srebrenka Prelčec 2 

13. Kralja Tomislava 

14. Kralja Tomislava (drugo 
odjeljenje) 

Našice 
 

Sebastijan Reljac 2 

15. Dobriša Cesarić 

16. Dobriša Cesarić (drugo 
odjeljenje) 

Osijek 
 

Marin Božić 2 

17. Svete Ane 

18. Svete Ane (drugo 
odjeljenje) 

Osijek 
 

Branka Stojković 2 

19. Tenja 
20. Tenja (drugo odjeljenje) 

Tenja 
 

Branka Peler 2 

UKUPNO 20 



 47

Natjecanje se održalo u dvije discipline; poligon prepreka i poligon s loptom. 
 

Po završetku natjecanja, svim natjecateljima dodijeljene su Diplome za sudjelovanje na Danu 
UŠŠ Osječko-baranjske županije i poklon paketi Karoline d.o.o. koja je tijekom natjecanja osigurala i 
degustaciju svojih proizvoda. Ispred Karoline d.o.o. nagrade je uručivala Silvija Lauš. 
 
2.3.2. Dan univerzalne športske škole Republike Hrvatske 
 

Hrvatski školski športski savez jednom godišnje organizira manifestaciju "Dan univerzalne 
športske škole", a 2011. godine je organizirana po 4. puta. Manifestacija je zamišljena kao 
jednodnevni festival druženja zabave i igre. Na manifestaciji sudjeluju učenici koji pohađaju 
Univerzalnu športsku školu, njihovi voditelji, čelnici županijskih školskih športskih saveza te ostali 
zainteresirani. Svaki županijski školski športski savez u Republici Hrvatskoj delegira 30 učenika koji 
pohađaju UŠŠ te im osigurava prijevoz do Zagreba. Manifestacija je održana na atletskom stadionu 
ŠRC Mladost na Savi, a okupila je 638 učenika osnovnih škola iz 19 županija Republike Hrvatske. 
Osječko-baranjsku županiju predstavljalo je 30 učenika koji su izborili odlazak u Zagreb putem Dana 
UŠŠ Osječko-baranjske županije. 
 
2.3.3. Seminar za voditelje Univerzalne športske škole 
 

Agencija za odgoj i obrazovanje i Kineziološki fakultet organizirali su seminar za voditelje 
programa Univerzalne športske škole. Seminar je organiziran je kao dvodnevni skup (19. i 20. 
studenog 2011. godine) na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Seminaru se odazvalo 206 voditelja iz 
cijele Republike Hrvatske, a ispred Osječko-baranjske županije sudjelovalo je 10 voditelja. 
 
2.4. Skijanje 
 

Suradnjom Školskog športskog saveza, Športske zajednice Osječko-baranjske županije i 
Školskog športskog saveza grada Osijeka u 2011. 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, a Školski športski savez Osječko-baranjske 
županije, uz sufinanciranje, u programu sudjeluje stručno (trener skijanja), organizacijski te putem 
skijaške opreme (skije, štapovi, pancerice i kacige). 
 
 
3. PROGRAM ŠPORTSKE ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE 
 ŽUPANIJE I ŽUPANIJSKIH GRANSKIH SAVEZA  798.680,95 kn 
 
3.1. ŠPORTSKA ZAJEDNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Zajednica je osnovana 1995. g. kao krovno športsko tijelo u Županiji, a njeno djelovanje 
regulirano je člankom 48. Zakona o športu. 
 

U smislu ostvarivanja zajedničkih interesa u športu na području Osječko-baranjske županije, 
Zajednica objedinjuje i usklađuje programe športa svojih članica, skrbi o vrhunskih športašima, 
ostvarenim rezultatima, promiče stručni rad u športu, predlaže Program javnih potreba, sudjeluje u 
ostvarivanju istog te podnosi izvješće o njegovom izvršenju. Športska zajednica Osječko-baranjske 
županije u 2011. godine bila je partner, suradnik, predlagač, savjetodnavno tijelo svojim članicama, 
kao i izvršitelj programa Hrvatskog olimpijskog odbora, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i 
Osječko-baranjske županije. 
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U 2011. godini Zajednica je održala 6 sjednica Izvršnog odbora i 2 sjednice Skupštine, kolegij 
Tajnika i Predsjednika, a putem kojih je svojim članicama približavala problematiku športa na razini 
Hrvatske, Hrvatskog olimpijskog odbora i ostalih športskih tijela RH. 
 

Športska Zajednica Osječko-baranjske županije i grad Osijek kompletirali su zastave 
europskih zemalja koje će se koristiti za sva športska, kulturna i ostala događanja u Gradu i Županiji. 
Kupljeno je 126 zastava. 
 

Uz sufinanciranje programa svojih članica, Zajednica je tijekom godine ustupala kombi vozilo 
klubovima za odlazak na važna natjecanja, čime je uvelike olakšala i pomogla pri realizaciji vrhunskih 
ostvarenja športaša našeg područja. Isto tako, kombi vozilo korišteno je u provedbi organizacije i 
prijevoza učesnika "Žito Grand Prix Osijek 2011." Svjetskog gimnastičkog Kupa u Osijeku, 
Četveroboja juniorskih reprezentacija Hrvatske, Češke, Mađarske i Slovenije i Međunarodnog mitinga 
"Trofej Slavonija 2011.". Kombi je korišten i za provedbu sustava natjecanja školskih športskih 
društava Osječko-baranjske županije (županijska, regionalna natjecanja) te sustava natjecanja 
studentskog športa (sveučilišno, regionalno studentsko natjecanje, Svjetsko studentsko natjecanje). 
 

Stručnu službu, koja zadovoljava potrebe kompletnog športa našeg područja te potrebe 
školskog  i nogometnog športa, čine 4 zaposlena u Zajednici; Dubravko Ižaković (glavni tajnik) Mirna 
Rajle Brođanac (stručna suradnica, tajnica Školskog športskog saveza), Željko Bel (tajnik Županijskog 
nogometnog saveza) i Sandra Petrović (administrator). Djelatnici Zajednice, mimo svojih radnih 
obveza, aktivno sudjeluju u stručnom radu športskih tijela i asocijacija (Hrvatskog olimpijskog odbora, 
Hrvatskog školskog športskog saveza, Hrvatskog sveučilišnog športskog saveza, Zavoda za 
toksikologiju i antidoping i Hrvatskom atletskom savezu itd.). 
 

OBUKA NEPLIVAČA 
 

Športska zajednica Osječko-baranjske županije konkurirala je na otvorenom natječaju 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa "Obuka neplivača u školama" u 2011. godini te su od 
strane MZOŠ  odobrena sredstva u iznosu od 121.500,00 kn. Zajednica je obavila administrativno-
organizacijski dio provedbe programa. 
 

Program se provodio tijekom kalendarske 2011. godine, a obuhvatio je područje cjelokupne 
Osječko-baranjske županije. Obzirom na veličinu Županije, suprovoditelji programa, po gradskim 
područjima, bili su Sportski klub "Prof. Baltazar", Školski športski savez grada Osijeka, Športski 
objekti d.o.o., OŠ Zmajevac iz Zmajevca i OŠ Augusta Harambašića iz Donjeg Miholjca. 
 

Program se temelji na verificiranom "Planu i programu za obuku neplivača" Športske 
zajednice Osječko-baranjske županije, autora Dražena Rastovskog, prof., a provodio se na "Gradskim 
bazenima" u Osijeku, na bazenima Bizovačkih toplica u Bizovcu te na bazenima Kneževih vinograda 
u Kneževim vinogradima. 
 

Dvadesetosatni program po grupama od 10-12 djece, provele su stručne osobe (profesori 
tjelesne i zdravstvene kulture, tj. kineziolozi). Inicijalnom testiranju pristupilo je ukupno 1478 djece 
od čega je detektirano 632 neplivača. 
 

Prikaz odnosa plivača i neplivača na inicijalnom testiranju

1478

632

plivači
neplivači
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Prikaz rezultata provedbe programa Obuke neplivača: 
 

završeni stupanj poduke 
plivanja: 

obuka 
neplivača: 

plivači: plivači 
početnici: 

 neplivači: 

UKUPNO 
(u postotku) 

632 475 
(75,15%) 

109 
(17,24%) 

48 
(7,59%) 

 
 

Prikaz rezultata provedbe Obuke neplivača

75%

17%

8%

plivači
plivači početnici
neplivači

 
 
 

U sklopu dvadesetsatne obuke izvršena su završna testiranja te su pristupnici dobili Diplome s 
definiranim završenim stupnjem poduke plivanja. 
 

Program je sufinanciran iz više izvora: Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, lokalnih 
zajednica; Športske zajednice Osječko-baranjske županije, škola i roditelja te ostalih izvora. 
 

Ovakav sustavan i sveobuhvatan pristup problematici neplivača na području Osječko-
baranjske županije, koji je izuzetak u Republici Hrvatskoj, želimo primjenjivati i nadalje te cjelokupan 
projekt projicirati na sljedeće godine i na područja koje ove godine nisu bila obuhvaćena. 
 

AKTIVNE ZAJEDNICE 
 

I u 2011. godini Športska zajednica Osječko-baranjske županije ostvarila je suradnju s 
Hrvatskim olimpijskim odborom, Uredom za lokalni šport, a putem predloženog projekta AK 
"Slavonija-Žito" za nabavku specifičnih športskih rekvizita potrebnih za provedbu trenažnog i 
natjecateljskog procesa discipline skok s motkom. Sprave su postavljene u NŠD "Gradski vrt" u 
atletskom tunelu. 
 

EDUKACIJA I STRUČNI SEMINARI 
 

U suradnji s Osječko-baranjskom županijom, Športska zajednica Osječko-baranjske županije 
uputila je dva športska djelatnika na Edukaciju za projekt managera za izradu i provedbu projekta pri 
Pučkom otvorenom učilištu u Osijeku. Mirna Rajle Brođanac završila je edukaciju u prvom turnusu 
polaznika, dok se završetak edukacije drugog kandidata, Darka Kolesarića, predviđa početkom 2012. 
godine. 
 

Sa svrhom edukacije stručnih djelatnika u športu našeg područja (Osječko-baranjske županije i 
Regije), Zajednica je sufinancirala stručni skup veslačkih trenera Hrvatske, na kojem su svojim 
predavanjima, uz izbornika hrvatske veslačke reprezentacije Krešimira Ižakovića, sudjelovali 
najuspješniji i najtrofejniji veslački treneri Nikola Bralić, Davor Radović, Igor Čulin i Branimir 
Steiner, kao i stručnjaci s područja kineziologije i fizioterapije. Dr.sc. Pavla Mikulića, viši asistent 
Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održao je predavanje trenažnom procesu veslača, dok 
je prvostupnik fizioterapije Ivan Golubiček govorio o lumbalnom bolnom sindromu kod športaša. 
 

"Longitudinalni pristup transformacijskom procesu od početnika do vrhunskog športaša na 
primjeru Blanke Vlašić" bio je naziv stručnog skupa koji je Športska zajednica upriličila u suradnji s 
Joškom Vlašićem prof., a teme o kojima se raspravljalo na skupu vezane su uz važne momente 
trenažnog procesa kod početnika pa sve do vrhunskog športaša, o suštinskim greškama i filozofiji 



 50

stvaranja rezultata, kao i iskustvima koje je Joško Vlasić, prof, stekao u radu s vrhunskim športašima i 
u radu u drugim športovima. 
 

IX. KONFERENCIJA O ŠPORTU OPATIJA 2011. 
 

U listopadu 2011. godine Športska zajednica je aktivno, putem stručnog rada "Financiranje 
športa na lokalnoj razini", sudjelovala na IX. Konferenciji o športu Alpe Jadran u Opatiji. Na 
konferenciji je Dubravko Ižaković prezentirao stanje financiranja športa lokalne zajednice u odnosu na 
državnu razinu i sve aspekte ozbiljnosti situacije u financiranju športa uopće. 
 

ZAKON O LEGALIZACIJI BESPRAVNO SAGRAĐENIH OBJEKATA 
 

Slijedom usvojenog Zakona o legalizaciji bespravno sagrađenih objekata, koji se dotiče i 
športskih objekata i terena, Športska zajednica, uputila je dopis svojim članicama s obavijesti o 
mogućnostima koje im Zakon pruža te o rokovima za legalizaciju objekata. 
 

PRIPREME, UTAKMICE, MANIFESTACIJE 
 

Obzirom na kvalitetu i kapacitet športskih dvorana, Osječko-baranjska županija imala je 
priliku ugostiti ekipe hrvatskih reprezentativaca u rukometu, košarci i odbojci koji su u našoj Županiji 
odradili pripreme, turnire i utakmice. Naši klubovi bili su domaćini čitavom nizu športskih susreta, 
utakmica, mitinga, regata (…) te organizacijom i provedbom manifestacija ponovno iskazali svoje 
športsko organizacijske sposobnosti. 
 

Isto tako Zajednica je sudjelovala i u obilježavanju svih važnih športskih datuma; Dan športa, 
Hrvatski olimpijski dan, Svjetski dan biciklista; kao i u tradicionalnoj organizaciji Olimpijskog 
festivala dječjih vrtića koji je u 2011. godini ugostila Športska zajednica grada Našica. 
 

Suorganizacija Proglašenja športaša 2011., Svjetski kup Grand PRIX 2011. - Žito Challange 
Cup u gimnastici, Grand Prix Osijeku - međunarodno konjičko natjecanje Croatia Open - Božićni 
kickboxing turnir, Miholjska regata, samo su neke od manifestacija koje je Športska zajednica 
Osječko-baranjske županije sufinancirala. 
 

NAGRADE I PRIZNANJA U 2011. GODINI 
 

Na prijedlog Zajednice, Nagrada Osječko-baranjske županije u 2011. godini u području športa 
dodijeljena je veslačkom dvojcu bez kormilara Sonji Kešerac i Maji Anić, dok je Nagradu Osječko-
baranjske županije za životno djelo dobio Matej Kasač za poseban doprinos u športu. 
 

Proglašenje najuspješnijih športaša i kolektiva u 2011. godini okupilo je 17. prosinca 2011. 
godine športsku elitu našeg područja. Najuspješnijom športašicom proglašena je Donna Vekić - tenis, 
najuspješniji športaš bio je Luka Šimić - kickboxing, dok je titulu najuspješnijeg kolektiva odnio RK 
Nexe iz Našica. Zajednica je uručila novčanu nagradu dobitniku Trofeja "Matija Ljubek" gosp. 
Miroslavu Lioviću. Na svečanosti, Župan osječko-baranjski dr.sc. Vladimir Šišljagić zahvalio je 
športašima našeg područja na svim ostvarenim rezultatima te je još jednom istaknuo važnost športa. 
 

Športska zajednica Osječko-baranjske županije dala je podršku kandidaturi Zajednice 
športskih udruga grada Osijeka za Državnu nagradu "Franjo Bučar", kao i za Nagradu HOO-a "Matija 
Ljubek". 
 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŠPORTAŠA 
 

U 2011. godini Zajednica je izdvojila sredstva za zdravstvenu zaštitu športaša. Sredstva su 
upućena na račune Gradskih športskih zajednica. Isto tako, kupljen je kinamatički uređaj za pasivno 
razgibavanje kuka, koljena i skočnog zgloba Fisiotek 2000T (F2000T) te je isti dan na korištenje 
Ambulanti fizikalne terapije i rehabilitacije Steve Kurica, a za potrebe prevencije i rehabilitacije 
povreda športaša našeg područja. 
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PROMJENA NAZIVA I SJEDIŠTA ZAJEDNICE 
 

Sukladno zakonskim odredbama, u 2011. godini Zajednica športskih udruga i saveza Osječko-
baranjske županije promijenila je naziv u Športsku zajednicu Osječko-baranjske županije. U veljači 
2011. godine Zajednica je preselila sjedište na novu adresu (Osijek, Kneza Trpimira 23) te je Ured 
prijavio promjene nadležnim tijelima Županije i Države. 
 
3.2. ŽUPANIJSKI GRANSKI SAVEZI 
 

Na području Osječko-baranjske županije djeluje 12 granskih (strukovnih) saveza, dok su 
Kickboxing i Karate savezi Osječko-baranjske županije imali status mirovanja. Pred kraj 2011. godine 
osnovan je Savez sportske rekreacija "Sport za sve" Osječko-baranjske županije. 
 

Uz sufinanciranje programskih aktivnosti, granski savezi participirali su financijska sredstva 
za materijalni trošak u sljedećim godišnjim iznosima: 
 

GRANSKI SAVEZI IZNOS: 

Županijski nogometni savez 66.000,00  

Streljački savez OBŽ 18.000,00  

Rukometni savez OBŽ 18.000,00  

Kuglački savez OBŽ 18.000,00  

Košarkaški savez OBŽ 6.000,00  

Teniski savez OBŽ 6.000,00  

Športsko ribolovni savez OBŽ 6.000,00  

Šahovski savez OBŽ 6.000,00  

Stolnoteniski savez OBŽ 6.000,00  

Boćarski savez OBŽ 6.000,00  

Odbojkaški savez OBŽ 1.500,00  

Atletski savez OBŽ - 

Kickboxing savez OBŽ - 

Karate savez OBŽ - 

UKUPNO: 157.500,00  
 
STOLNOTENISKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Broji 17 članica i okuplja 369 registriranih športaša. 
 

Unazad 5 godina postignut je veliki napredak u razvoju stolnog tenisa na području Županije. 
Osnovali su se novi klubovi, aktivirali bivši igrači kao voditelji i treneri te zainteresirali nove 
generacije za stolni tenis. Organizirane su dvije županijske lige, Međuopćinska liga, Dječja liga te 
mnogobrojni prigodni turniri za sve dobne kategorije. Analizom natjecanja, ustanovljen je broj od oko 
500tinjak igrača raspoređenih u 70-ak ekipa. Prema angažiranosti u stolnoteniskom športu, igrače se 
dijele u nekoliko skupina: djeca, početnici raznih dobi, rekreativci, veterani, ozbiljni amaterski 
natjecatelji i ozbiljni profesionalci. Dvije ekipe natječu se u najvišem državnom rangu Superligi, tri 
ekipe su u 1. Hrvatskoj ligi, 7 ekipa u 2. Hrvatskoj ligi, 11 u 3. Ligi te 8 u 4. Ligi. Interna liga, 
Međuopćinska i Dječja broje po 10 ekipa. 
 

Za sve ostale kategorije natjecatelja osim za djecu i profesionalce, sustav organizacije Saveza 
je dostatan, no za 100tinjak djece i igrača koji mogu dosegnuti vrhunske rezultate, potreban je 
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profesionalni tajnik, koji bi uz tajničke poslove obavljao i posao Regionalnog instruktora stolnog 
tenisa. 
 

Osim profesionalnog tajnika, značajna je i organizacija stručnih seminara i tečajeva za 
izobrazbu trenera, koji bi vodili škole stolnog tenisa po klubovima i na taj način omasovili igrački 
kadar. 
 
ŠAHOVSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Savez objedinjuje rad 24 kluba i jednog gradskog saveza. Registrirano je 500 športaša. 
 

Već sam broj šahovskih klubova u našoj županiji govori da je riječ o respektabilnoj športskoj 
zajednici. U ovom trenutku svi klubovi uspijevaju sudjelovati na natjecanjima, jer su troškovi 
šahovskih natjecanja mali. 
 

Vizija i želja Saveza je da se na razini Hrvatskog šahovskog saveza pokrene zacrtana akcija 
"Šah u škole", koja već postoji u nekim državama (Engleska, Francuska, Turska). 
 
KOŠARKAŠKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

U košarkaški savez Županije uključeno je 15 članica koje broje 785 registriranih športaša, a u 
rezultatskom smislu (po rangu natjecanja): 

1 A1 ligaša (najviši Državni rang natjecanja - KK Vrijednosnice OS Darda); 
7 A2 ligaša (drugi Državni rang natjecanja - KK: Osječki Sokol; Olimp Inspekt-ing; Valpovo; 
Belišće; Đakovo Meteor; Mursa; Vros); 
5 B1 ligaša (treći Državni rang natjecanja - KK: Hrvatski Sokol; Slavonija; Beli Manastir; 
Našice; Sedam Đakovo). 

 
Klubovi su ustrojeni te većina ima mlađe uzrasne kategorije kao osnovicu rada i perspektive 

košarkaškog športa. Projekt KK Osječki Sokol ima tendenciju povratka kluba u prvu Državnu ligu, što 
je objektivno očekivati već i u 2012.g. 
Zamjetan je nemali problem struke i rada stručnih osoba u mlađim kategorijama, odnosno deficit istih. 
Udruga košarkaških sudaca funkcionira u punom smislu te pruža edukacijsku potporu svim 
zainteresiranim članicama, u smislu tumačenja pravila igre. 
 
KUGLAČKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Savez broji 22 članice sa 276 registrirana kuglača. U rezultatskom smislu 1 klub je u vrhu 
prvoligaškog natjecanja, mlađe kategorije redovno osvajaju medalje na Državnim natjecanjima, savez 
redovno broji 3-4 seniorska reprezentativca te reprezentativaca u mlađim uzrastima. 
 

Savez je u dobroj komunikaciji s klubovima, no nažalost suradnja i komunikacija sa 
Hrvatskim kuglačkim savezom nije na zavidnoj razini, što se odražava na organizacije Državnih 
natjecanja u Osječko-baranjskoj županiji i Regiji, posebno kod mlađih kategorija. Neke odluke 
(igranje 2. HL na pločama) utjecale su na prestanak rada ženske ekipe Đurđenovca, kao i na 
zapostavljanje nekih kuglana (Opeka i Slavonija u Osijeku). I nadalje se javlja problem struke i visoko 
obrazovanih stručnih kadrova. 
 

Kuglački savez Osječko-baranjske županije organizirao je i proveo čitav niz natjecanja; od 
županijskih, preko pojedinačnih, tandemskih i ekipnih prvenstava Regija, Državnog ekipnog prvenstva 
za kadete, pa sve do Lige Prvaka u kojoj je sudjelovao KK Konikom Osijek. 
 
RUKOMETNI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Članice Saveza su 23 Kluba, Udruga sudaca i Udruga trenera, a u sezoni je bilo 1113 
registrirana rukometaša. Najznačajniji su rezultati RK Nexe iz Našica  4 .kolo EHF Kup-a  u sezoni 
2011/12, kao innastup u SEHA ligi - u jesenskom dijelu - 5 mjesto (na međunarodnoj razini) te 2. 
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mjesto Premier lige (na Državnoj razini). Kadeti RK Osijeka osvojili su 3. mjesto u 1 Hrvatskoj 
kadetskoj rukometnoj ligi. Svi treneri u sustavu Županijskog rukometnog saveza imaju stručno 
obrazovanje, a minimalno Tečaj za trenere rukometa Hrvatske olimpijske akademije. 
 
ODBOJKAŠKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

20 je članica Saveza s 810 registriranih športaša. 
 

Najzapaženiji rezultati su: MOK "Mursa" osvojio je Kup Hrvatske za seniore što je prvi 
osvojen trofej dvoranskog sporta u Osijeku od samostalnosti Republike Hrvatske. U prvenstvu su 
također ostvarili zapažen rezultat, osvojivši 4. mjesto. 
 

ŽOK "Osijek" se nakon jedne godine izbivanja vratio u elitni razred ženske odbojke. ŽOK 
"Bilje" izborio je nastup u 1B ligi što je najbolji rezultat Baranjske odbojke u povijesti. U mlađim 
dobnim skupinama, klubovi naše Županije  također su ostvarili zapažene rezultate, a izdvojit ćemo 1. 
mjesto OK "Čepin" na PH za mlađe kadetkinje, 1. mjesto ŽOK "Osijek" na PH za najmlađe 
kadetkinje, 3. mjesto "ŽOK "Osijek" na PH za mlađe kadetkinje te 3. mjesto MOK "Mursa" na PH za 
kadete. 
 

Većina klubova se suočava s problemom struke, jer veliki dio trenera nije adekvatno 
osposobljen. Kao moguća rješenja za odbojkašku problematiku nameće se; organizacija kampova za 
djecu s područja regije, ali i cijele Hrvatske za vrijeme ljetnih i zimskih školskih praznika; 
osiguravanje što više utakmica za igrače u mlađim dobnim kategorijama (odlazak na različite turnire u 
zemlji i inozemstvu); osiguravanje većeg broja termina za trening mlađih dobnih kategorija; u suradnji 
s Hrvatskom olimpijskom akademijom organizirati tečaj za izobrazbu stručnog kadra u Osijeku; 
organizacija stručnih predavanja eminentnih odbojkaških trenera. 
 
STRELJAČKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Streljački savez objedinjuje rad 171 registriranog športaša, a članice su ostvarile sljedeće 
rezultate: 
 
GSD "OSIJEK 1784", Osijek 
 
Prvenstvo Hrvatske - EKIPNO 

• 3. mj  seniorke - 25m sportski pištolj - Zagreb - ISSF program 
• 3. mj  seniori - 50m puška 60 ležeći - Zagreb - ISSF program 
• 1. mj  juniori - PARNI TRAP - Kukuljanovo - ISSF program 
• 2. mj  juniori - TRAP - Zagreb - ISSF program 
• 3. mj  juniorke - 10m pištolj - Osijek - ISSF program 
• 2. mj  juniori - 50m. pištolj - Osijek - ISSF program 
• 1. mj  juniori - 25m pištolj brzog gađanja - Osijek - ISSF program 
• 1. mj  juniori - 25m sportski pištolj - Osijek - ISSF program 
• 2. mj  juniorke - 25m sportski pištolj - Osijek - ISSF program 
• 1. mj  juniori - standardni pištolj - Osijek - ISSF program 
• 3. mj  kadetkinje - 10m pištolj - Solin - ISSF program 
• 1. mj  seniori - VK pištolj/revolver 15+15 - Osijek - nacionalni program 
• 2. mj  seniori - VK pištolj 10+10 - Osijek - nacionalni program 
• 3. mj.  seniori - VK revolver 10+10 - Osijek - nacionalni program 
• 3. mj.  seniori - 50m pištolj DRULOV - Koprivnica - nacionalni program 
• 3. mj  seniori - VK puška PAP - Rijeka - nacionalni program 
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Prvenstvo Hrvatske - POJEDINAČNO: 
• 2. mj  Josip Kuna - seniori - 50m puška 60 ležeći - Zagreb - ISSF program 
• 1. mj  Martina Lučić - kadetkinje - 10m pištolj - Solin - ISSF program 
• 1. mj  Martina Lučić - juniorke - 25m sportski pištolj - Osijek - ISSF program 
• 3. mj  Martina Lučić - juniorke - 10m pištolj - Osijek - ISSF program 
• 2. mj  Michael Tilchof - junior - 25m pištolj brzog gađanja - Osijek - ISSF program 
• 1. mj  Michael Tilchof - junior - 25m sportski pištolj - Osijek - ISSF program 
• 1. mj  Michael Tilchof - junior - standard pištolj - Osijek - ISSF program 
• 1. mj  Zlatko Raštegorac - seniori - VK pištolj 10+10 - Osijek - nacionalni program 
• 2. mj  Zlatko Raštegorac - seniori - VK pištolj/revolver 15+15 - Osijek - nacionalni program 
• 3. mj  Edo Rupčić - seniori - 25m pištolj brzog gađanja - Zagreb - ISSF program 
• 1. mj  Ana Baban - seniorke - TRAP - Zagreb - ISSF program 
• 3. mj  Ivana Blažević - seniorke - TRAP - Zagreb - ISSF program 
• 2. mj  Matija Ošpuh - juniori - TRAP - Zagreb - ISSF program 
• 2. mj  Matija Ošpuh - juniori - PARNI TRAP - Kukuljanovo - ISSF program 
• 3. mj  Nikola Blažević - juniori - PARNI TRAP - Kukuljanovo - ISSF program 
• 2. mj  Danijel Petrić - junior - 25m sportski pištolj - Osijek - ISSF program 
• 3. mj  Hrvoje Kraljević - junior 25m sportski pištolj - Osijek - ISSF program 

Pojedinačni rezultati na međunarodnim natjecanjima: 
• 3. mj  Martina Lučić - EP REPREZENTACIJA - juniorke ekipno - 10m pištolj - ITALIA 

ISSF program 
• 3. mj Josip Kuna - međunarodni klupski turnir - seniori - 50m puška 60 ležeći - NOVI SAD

 ISSF program 
• 3. mj Martina Lučić susret HR -SLO- REPREZENTACIJA - juniorke 10m pištolj ZAGREB

 ISSF program 
 
GSK "CENTAR 1784", Osijek 
 
Prvenstvo Hrvatske - EKIPNO: 
• 2. mj seniori - 25m pištolj brzog gađanja - Zagreb - ISSF program 
• 2. mj juniori - 10m pištolj - Osijek - ISSF program 
• 3. mj seniori - VK pištolj 10+10 - Osijek - nacionalni progr. 
• 3. mj seniori VK pištolj/revolver 15+15 - Osijek - nacionalni program 

Prvenstvo Hrvatske - POJEDINAČNO 
• 2. mj Damir Hegediš - junior - 10m pištolj - Osijek - ISSF program 
• 1. mj Damir Hegediš - junior - 25m pištolj brzog gađanja - Osijek - ISSF program 
• 2. mj Damir Hegediš - junior - standard pištolj - Osijek - ISSF program 
• 3. mj Sarah Jovišić - juniorke - 25m sportski pištolj - Osijek - ISSF program 
• 1. mj Radoslav Brlošić - seniori - VK pištolj/revolver 15+15 - Osijek -  nacionalni program 

 
SU "MARS", Beli Manastir 
 
Prvenstvo Hrvatske - EKIPNO: 
• 2. mj juniori - 10m puška - Osijek - ISSF program 
• 1. mj kadeti - 10m serijska zračna puška - Osijek - nacionalni program 
• 2. mj juniori - 10m serijska zračna puška - Osijek - nacionalni program 

Prvenstvo Hrvatske - POJEDINAČNO 
• 1. mj Ivan Petričević - junior - 10m serijska zračna puška - Osijek - nacionalni program. 
• 2. mj Ivan Petričević - kadet - 10m serijska zračna puška - Osijek - nacionalni program. 
• 3. mj Vedran Bognar - junior - 10m serijska zračna puška - Osijek - nacionalni program  
• 3. mj Luka Hering - kadet - 10m serijska zračna puška - Osijek - nacionalni program 
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Ostala natjecanja: 
• 1. mj EKIPNO - 1.B Hrvatska liga - seniori - 10m serijska zračna puška - Osijek - ISSF 

program 
• 2. mj EKIPNO - međunarodni klupski turnir - seniori - 10m puška - Sarajevo ISSF program 

 
SK "TENJA", Tenja 
 
Prvenstvo Hrvatske - EKIPNO: 
• 1. mj kadeti - 10m pištolj - Solin - ISSF  program 
• 2. mj juniori - 25m pištolj brzog gađanja - Osijek - ISSF  program 
• 2. mj juniori - 25m sportski pištolj - Osijek - ISSF  program 
• 2. mj juniori - standard pištolj Osijek - ISSF  program 

Prvenstvo Hrvatske - POJEDINAČNO 
• 2. mj Leon Luka Ćelić - kadeti - 10m pištolj - Solin - ISSF program 
• 3. mj Leon Luka Ćelić - junior - 25m pištolj brzog gađanja - Osijek - ISSF program 
• 3. mj Leon Luka Ćelić - junior - standard pištolj - Osijek  - ISSF program 

 
SK "STJEPAN PETNJARIĆ ", Belišće 
 
Prvenstvo Hrvatske - EKIPNO: 
• 2. mj seniori - VK puška PAP - Rijeka - nacionalni program 

Prvenstvo Hrvatske - POJEDINAČNO 
• 3. mj Igor Brezovec - seniori - VK puška PAP - Rijeka - nacionalni program 

 
SAVEZ SPORTSKE REKREACIJE "SPORT ZA SVE" OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

U 2011. godini osnovan je i ustrojen Županijski savez sportske rekreacije "Sport za sve" koji 
je uputio zahtjev za članstvo u Športsku zajednicu. Savez je objedinio već ustrojene Gradske saveze 
sportske rekreacije i registrirane udruge za sport i rekreaciju. 
 
TENISKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Uz 14 članica i 200 registriranih športaša, Teniski savez Osječko-baranjske županije broji 
veliki broj nerigistriranih tenisača. Dva kluba u natječu se u prvoj ligi TK Donji Miholjac i TK Osijek, 
a od međunarodnih rezultata posebice treba istaknuti rezultate Donne Vekić, braće Sabanov u 
parovima i nastupa Adriana Gende u Americi, kao i seniorsko finale Marina Draganje u dvorani. U 
organizaciji teniskog saveza posebice se ističe FUTURES, kao i čitav niz HTS turnira u dječjim 
kategorijama. 
 
BOĆARSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Objedinjuje rad svojih 25 članica te 431 registriranog športaša. Uz pojačani interes za 
boćarskim športom, posebice je za naglasiti izgradnja boćarskih terena na području čitave Osječko-
baranjske županije. Problem stručnog kadra najviše se očituje u radu s najmlađim kategorijama (škola 
boćanja) te je edukacija temelj za nastavak kvalitetnijeg rada svih boćarskih klubova. 
Ostvareni rezultati: 

• Valjanje i izbijanje u krug: Lučano Sudar BK Dragovoljac Osijek - Šibenik - 15. mjesto 
• Precizno izbijanje: Lučano Sudar / BK Dragovoljac - Osijek - Šibenik - 14. mjesto 
• Par klasično: Tvrtko Pandžić - Frane Barač/BK Olimpija Osijek - Split - 11. mjesto 
• Pojedinac klasično: Damir Bošnjak/BK Sveti Luka Josipovac - Zagreb - 13. mjesto 
• Završnica Kupa Hrvatske: BK Fešk-fravino  Feričanci Cerić  10 .10.2011. - 5. mjesto 

U organizaciji Saveza provedena je instruktaža za suce Slavonije i Baranje, kao i instruktaža za 
voditelje klubova o propozicijama natjecanja i novostima u Međunarodnom tehničkom pravilniku. 
 

Savez je organizirao i Zimsku ligu, kao i čitav niz tradicionalnih i memorijalnih turnira. 
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ŠPORTSKO RIBOLOVNI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Članstvo saveza čini 80 udruga koje djeluju na području Županije koje su ostvarile značajne 
rezultate; 

• ŠRD "ŠARAN" iz P.Podgajaca u ekipnoj konkurenciji pobjednik je Jadransko-Podunavskog 
Kupa (Jarun, Zagreb Hrvatska), a članovi ekipe osvojili su 6 zlatnih odličja u pojedinačnoj 
konkurenciji te pravo nastupa na Jadransko-Podunavskom Kupu 2012. godine. Na 58. Kupu 
HŠRS u seniorskoj konkurenciji osvojeno je 3. mjesto 

• ŠRD "AMUR" Darda u konkurenciji seniora osvojio je 2. mjesto u II. ligi HŠRS, dok su 
seniorke osvojile 2. mjesto na 58. Kupu HŠRS 

• RŠU "UDICA" seniorski je pobjednik 58. Kupa HŠRS, dok je u pojedinačnoj konkurenciji 
juniora osvojeno 3. mjesto 

• ŠRD "ŠTUKA" Čeminac u konkurenciji seniorki osvojio je 3. mjesto na 58. Kupu HŠRS 
• Darko Kobjak - seniorski je pobjednik 58. Kupa HŠRS 
• Petar Pavelja - juniorski je pobjednik 58. Kupa HŠRS 
• Siniša Vereš - ostvario je pravo nastupa za reprezentaciju Hrvatske na SP u Italiji 2011. 

godine 
Savez je organizirao i proveo Županijsku ligu, suorganizirao 58. Kup HŠRS te je bio suorganizator 
sajma "Lova i ribolova" u Osijeku. Isto tako Savez je organizirao "NAJULOV Slavonije i Baranje". 
 

U organizaciji Saveza održan je seminar za ribolovne suce i mala škola ribolova u suradnji sa 
srednjim i osnovnim školama Osječko-baranjske županije. 
 
ATLETSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Savez objedinjuje rad svojih 5 članica i 86 registriranih športaša te putem sustava natjecanja, 
zajedničke kontrolne treninge i ostvarenog projekta regionalne atletske lige, potiče međusobnu 
suradnju svojih članica. Savez je suorganizator Otvorenog prvenstva Slavonije i Baranje u dvorani, 
kvalifikacija za Prvenstvo Slavonije i Baranje u krosu, Ekipnog prvenstva Slavonije i Baranje, 
kvalifikacija za Ekipno prvenstvo Hrvatske za kadetkinje i kadete, kvalifikacija za Kup Hrvatske, 
Božićnog Kupa, kao i međunarodnih natjecanja Četveromeč juniorskih reprezentacija CRO-CZE-
HUN-SLO te Međunarodnog atletskog mitinga "Trofej Slavonije". 
 

U rezultatskom smislu, Savez je napravio veliki iskorak u ostvarenjima, a zasigurno se najviše 
ističu ostvareni rezultati u skoku s motkom Ivana Horvata i Tomislava Zrna, kao i Sonie Koprivnjak u 
ženskoj konkurenciji. Na Državnim prvenstvima ukupno je osvojeno 48 medalja (seniori 9, ml. seniori 
4, juniori 8, ml. juniori 11, kadeti 16),  dok je na Kupovima Hrvatske osvojeno 19 medalja (seniori 6, 
kadeti 13). Od pojedinaca, uz Ivana Horvata, treba istaknuti Dražena Davidovića, Ivana Rimca, Teu 
Kristić, Mateu Majdandžić, Lauru Korpivnjak i Marka Kovačevića. 
 
 
 
VII. ZAKLJUČAK 
 

Pojedinačni rezultati naših športaša i bljeskovi pojedinih ekipa unose svježinu i nadu u boljitak 
i napredak, kako u rezultatom i organizacijskom smislu, tako i nadu u oporavak ostatka naših ekipnih 
športova. Rad s mladima i djecom predškolskog i školskog uzrasta, temeljna je smjernica za razvoj, 
čemu Osječko-baranjska županija daje posebnu pozornost. 
 

Naznake financijskog oporavka gospodarstva, a samim tim i ulaganja u šport, još su daleko 
ispred nas. I nadalje se financiranje športa, uglavnom, vrši putem proračunskih sredstava, što je 
nedovoljno za razvoj strateških odrednica športa. Ulaganja općina i gradova, u financijskom smislu, 
pokrivaju osnovne potrebe za opstanak klubova njihovog područja. 
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R E K A P I T U L A C I J A 

 

  
2010. 2011. 

1. Program poticanja i promicanja športa  2.190.000,00 2.191.319,05

·Ravnomjerni razvoj športa na području Županije 530.000,00 530.000,00
·Programske aktivnosti granskih (strukovnih) 
saveza 675.000,00 637.400,00

·Program nositelja kvalitete Županije 395.000,00 305.000,00

·Program suorganizacije športskih priredbi 207.000,00 242.000,00
 a. Velike športske međunarodne priredbe     
 b. Športske manifestacije od interesa za Županiju     
 c. Športska natjecanja     

·Športsko rekreacijske aktivnosti osoba s 
 invaliditetom 15.000,00 10.000,00

·Program nabavke opreme i rekvizita  - 20.000,00

·Šport djece predškolske dobi 10.000,00 10.000,00

·Udruge od posebnog interesa - 7.000,00

·Program usavršavanja i osposobljavanja kadrova - 4.000,00

·Športske aktivnosti studenata 20.000,00 20.000,00

·Program nagrada i priznanja 51.000,00 5.000,00
·Program rekreacijskih aktivnosti na županijskoj 
razini - 5.000,00

·Program jednokratne pomoći 287.000,00 395.919,05

2. Program športskih školskih društava na 
županijskoj razini 310.000,00 310.000,00

3. Program Športske zajednice Osječko-
baranjske županije i županijskih granskih 
saveza 800.000,00 798.680,95
plaće zaposlenih u Zajednici, materijalni troškovi 
Zajednice i materijalni trošak granskih saveza     

UKUPNO: 3.300.000,00 3.300.000,00
 


