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ŠPORTSKA  ZAJEDNICA 
G R A D A   O G U L I N A 
Ogulin, Bolnička  11  
OGULIN,  13. prosinca  2009. 
 
 
 

Z   A   P   I   S   N   I   K 
 

sa IZBORNE SJEDNICE SKUPŠTINE  ŠPORTSKE ZAJEDNICE GRADA OGULINA 
održane u Ogulinu dana 13. prosinca 2009. godine u maloj Gradskoj športskoj dvorani s 
početkom u 10:00 sati. 
 
 
Prisutni članovi Skupštine sa aktivnim mandatom: 
 
1.) Zdravko Tešić - Ogulinski šahovski klub, 2.)  Marijan Turković – Kuglački klub 
Policajac, 3.) Marijan Turković – Kuglački savez Grada Ogulina, 4.) Milan Ninković - 
Odbojkaški klub Ogulin, 5.) Željko Stipetić - Škola kuglanja Ogulin, 6.)  Marijan 
Magdić – Teniski klub Ogulin, 7.) Aljoša Puškarić – Nogometni klub Dobra,  
8.) Josip Kostelić  -   Moto klub Vještice, 9.) Neven Vuković – Kuglački klub Poštar,   
10.) Dražen Cindrić - Rukometna škola Ogulin, 11.) Tomislav Gašparović - Paintball  
klub  Ogulin, 12.) Željko Marinić – Kuglački klub Klek , 13.) Božo Pavlaković – 
Udruga kuglačkih djelatnika, 14.)  Danko Puškarić - Snowboard klub Ogulin   
15.) Ivan Ban -  Stolnoteniski klub Klek,  16.) Radmila Špehar – Društvo za športsku 
rekreaciju Ogulin, 17.) Hrvoje Jerak - Društvo za športsku rekreaciju Koci,   
18.) Branko Pavković - Zbor rukometnih sudaca, 19.) Goran Paušić - Športsko – 
penjački klub Ogulin, 20.) Janko Lipošćak – GK Ogulinski Sokol,  
21.) Krešimir Salopek – Rukometni klub Ogulin , 22.) Zlatimir Kostelić - Športsko 
ribolovno društvo Ogulin, 23.) Milan Brkljačić – Kuglački klub Željezni čar – 
Branitelj, 24.) Tomislav Luketić – Badminton klub Ogulin ,  25.) Željko Tonković – 
Ženski rukometni klub Ogulin,   26.) Milan Kurelac  – Nogometni klub Ogulin,   
27.) Milan Brozinić - Auto klub Klek,  28.) Josip Kolić - Sportsko-rekreacijska 
udruga Start Ribari ći, 29.) Darko Pribanić – Ženski kuglački klub Ogulin, 
30.) Franjo Petrušić - Hrvatsko planinarsko društvo Klek, 31.) Vedranko Brozović -
Športsko društvo Frankopanski strijeličari  Ogulin , 32.)  Krešimir Tonković - Teniski 
klub Frankopan, 33.) Zdravko Salopek – Veslački klub Sabljaci , 34.) Marijan 
Domitrović – Skijaški klub Bjelolasica,  35.) Marijan Domitrović - Zbor učitelja i 
trenera skijanja,  36.)  Mladen Mihaljević - Oldtimer klub  Ogulin, 37.) Zdravko 
Paušić – Nogometni klub Mladost, 38.) Boris Knežević - Košarkaški klub Ogulin,  
     
 
Članovi skupštine koji nisu prisutni: 
 
1.)  Taekwondo klub Ogulin,  2.) Nogometni klub Ogulin – veterani,  3.) Auto klub 
Ogulin Racing,  4.)  Rafting klub Riječni jahači,  5.)  Kuglački klub Obrtnik , 
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Ostali prisutni: 
 
Nikola Magdić – Gradonačelnik Grada Ogulina,  Milan Sabljak - Predsjednik gradskog 
vijeća Grada Ogulina, Tone Radočaj – zamjenik gradonačelnika grada Ogulina, Vladimir 
Kubelka – zamjenik gradonačelnika grada Ogulina, Zvonko Ranogajec, Predrag Čurčić, 
Bosiljka Dolušić, Mario Pavić.  
 
Nakon intonirane himne RH, Predsjednik ŠZG Ogulina Darko Pribanić pozdravlja 
prisutne i predlaže slijedeći Dnevni red:               
 
1.)   Otvaranje Skupštine 

         -  Izbor radnog predsjedništva 
         -  Izbor izborne komisije 
         -  Izbor verifikacijske komisije 
         -  Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika 
 

2.)    Izvješće Predsjednika ŠZG Ogulina o poslovanju i radu Športske zajednice grada   
        Ogulina u  mandatnom razdoblju  2005 - 2009. godina 
 
3.)    Prijedlog Programa javnih potreba u športu grada Ogulina za 2010 godinu –  
        osnaženje (verifikacija) akta donesenog na IO ŠZG Ogulina dana  05.10.2009.    
        godine 
 
4.)    Prijedlog financijskog plana ŠZG Ogulina za 2010. godinu – osnaženje  
        (verifikacija) akta donesenog na IO ŠZG Ogulina dana  05.10.2009. godine 
 
5.)    Razrješnica zbog isteka mandata   -    predsjedniku ŠZG Ogulina 
                                                                -   dopredsjednicima ŠZG Ogulina   
                                                                -   članovima Izvršnog odbora ŠZG Ogulina 
                                                                -   članovima Nadzornog odbora ŠZG Ogulina 
 
6.)    Izbor       -     predsjednika ŠZG Ogulina 
                        -    dopredsjednika ŠZG Ogulina (dva) 
                        -    članova Izvršnog odbora ŠZG Ogulina  (šest) 
                        -    članova Nadzornog odbora ŠZG Ogulina (tri)  
                   
7.)    Razno 
               - Odluka o zaštiti interesa grañana grada Ogulina u odljevu sredstava ŠZG  
                 Ogulina    
 
Gospodin Tomislav Luketić,  predstavnik Badminton kluba Ogulin predlaže promjenu 
dnevnog reda i traži da se točka 3. i točka 4. dnevnog reda izostave jer su te točke 
razmatrane i  usvojene na sjednici Gradskog vijeća grada Ogulina prije nego što ih je ova 
skupština usvojila te je sada na ovoj sjednici o njima nepotrebno raspravljati.   
Nakon obrazloženja tajnika da se radi o osnaženju – verifikaciji, od strane Izvršnog 
odbora ŠZG Ogulina donesenog Prijedloga Programa javnih potreba u športu grada 
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Ogulina za 2010 godinu i Financijskog plana ŠZG Ogulina za 2010. godinu, pristupilo se 
glasanju o prvotno predloženom dnevnom redu. 
 
Rezultat glasovanja je slijedeći:   -  ZA                                     36 glasova 
                                                     -  PROTIV                               1 glas 
                                                     -  SUZDRŽANIH                    1 glas  
 
Prema tome, Skupština je  većinom glasova donesla  ODLUKU:  
 
Usvaja se predloženi dnevni red današnje Izborne skupštine. 
Prijedlog dnevnog reda  od strane Badminton kluba Ogulin se odbija. 
 
Po usvojenom dnevnom redu predsjednik je prešao na prvu točku 
 
Ad 1.) izbor radnih tijela skupštine i  predložio 
 
Radno predsjedništvo: 
 
-  Darko Pribanić, predsjednik  
-  Janko Lipošćak, član 
-  Radmila Špehar, član 
 
Skupština jednoglasno prihvaća predložene članove u radno predsjedništvo. 
 
Predsjednik Radnog predsjedništva sa izabranim članovima preuzima voñenje skupštine i 
predlaže slijedeći sastav radnih tijela: 
 
Verifikacijska komisija: 
 
-  Željko Tonković, predsjednik 
-  Zdravko Tešić, član 
-  Milan Brozinić Paga, član 
 
Izborna komisija: 
 
-  Boris Knežević, predsjednik 
-  Marijan Turković, član 
-  Zdravko Salopek, član 
 
 
Zapisničar: 
 
-  Mario Pavić, 
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Ovjerovitelji zapisnika: 
 
-  Aljoša Puškarić, 
-  Zdravko Kostelić. 
 
Skupština jednoglasno  prihvaća predloženi sastav radnih tijela. 
 
Predsjednik Verifikacijske komisije gospodin Željko Tonković potom preuzima od 
tajnika prikupljene vjerodajnice te izvješćuje:   
 
Današnjoj skupštini prisustvuje 38 predstavnika klubova sa urednim vjerodajnicama i 
aktivnim mandatom. Kako je u ŠZG Ogulina udruženo 43 udruge to je skupština sa 38 
aktivnih mandata postigla kvorum i sve odluke koje će se danas donositi bit će 
pravovaljane. 
 
 
 
Ad 2.)  
 
Izvješće o poslovanju i radu Športske zajednice grada Ogulina u  mandatnom razdoblju  
2005 - 2009. godina skupštini je podnio predsjednik Darko Pribanić. Izvješće je u 
pisanom obliku dostavljeno svim zastupnicima te je priloženo ovom zapisniku.  
 
Nakon podnesenog izvješća otvorena je rasprava. 
 
Prvi se za riječ javio gospodin Tomislav Luketić. U uvodu citira članak 23. Statuta ŠZG 
Ogulina. Smatra da je izvješće manjkavo i nepotpuno jer se u njemu uopće ne spominje 
Kranjčevka i dosadašnja nepotrebna i promašena investicija u to skijalište. U izvješću 
nije spomenuto da su namjerom tajnika i predsjednika krivo ucrtani tereni za badminton 
u školskoj športskoj dvorani, da tzv. Teniska dvorana Ogulin sedam mjeseci stoji prazna, 
da su predsjednik i tajnik zajednice samoinicijativno ukinuli Badminton klubu Ogulin 
termine u Sokolskom domu, da športska zajednica ima emisiju na radio Ogulin na kojoj o 
badmintonu nije progovoreno niti jedne sekunde u četiri godine.  
Nadalje, Luketić se pita kakve su to svlačionice u koje će se za  rekonstrukciju uložiti više 
od milijun kuna, a za PDV za kojeg se on izborio da se plaća državi smatra da mu 
zajednica treba zbog toga biti zahvalna.     
 
Gospodin Marijan Turković u svom osvrtu na izvješće predsjednika izražava 
nezadovoljstvo činjenicom da najbolja kuglačica KK Policajac Mateja Gašparović 
unatoč ostvarenoj kategorizaciji nije dobila stipendiju za koje ne zna na temelju čega se 
dijele te moli da mu se dostavi Pravilnik o stipendiranu, odnosno, kako sada čuje, Odluka 
IO o dodjeli stipendija. Takoñer izražava nezadovoljstvo sufinanciranjem rada trenera 
jer smatra da bi zajednica trebala financirati i rad trenera KK Policajac. 
Tajnik je u odgovoru na primjedbe gospodina Turkovića obrazložio skupštini kako se 
dogodilo da Mateja, unatoč kategorizaciji HOO koju je imala, nije dobila stipendiju. 
Naime godišnja masa sredstava koja je bila odreñena za tu namjenu ( 15.000,00 kuna) 
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bila je konzumirana i na žalost Mateja kao i neki tenisači i ribolovci koji su tada imali 
pravo na stipendiju nisu je mogli  dobiti. No, kako se radi o očitoj nepravdi prema Mateji 
Gašparović, tajnik predlaže skupštini da  donese odluku da se, unatoč tome što sada nema 
kategorizaciju, Mateji dodjeli stipendija od 500,00 kuna i da je od zajednice prima 
slijedećih godinu dana, tijekom 2010 godine. 
 
Skupština jednoglasno  prihvaća prijedlog tajnika zajednice i donosi odluku: 
 
 Mateji Gašparović dodjeljuje se  mjesečna stipendija od 500,00 kuna. 
Mateja Gašparović stipendiju će dobivati 12 mjeseci, tijekom čitave 2010. godine. 
 
Gospodin Krešimir Tonković najavljuje da će biti suzdržan kod glasovanja o izvješću 
predsjednika jer je odluka o korištenju teniske dvorane nezakonita,  a koristi priliku  
upoznati  skupštinu da ima informaciju da teniska dvorana nije osigurana što je po njemu 
s obzirom na vrijednost objekta nedopustivo. 
 
Dobio je odgovor tajnika zajednice da je krivo informiran. 
 
Gospoña Radmila Špehar razočarana je tonom prethodnih govornika jer su pristrani i 
govore s pozicije svojih osobnih i interesa svojih klubova dok sve ostalo kritiziraju. 
Apelira na konstruktivnu raspravu u daljnjem tijeku skupštine, raspravu primjerenu 
sportašima i odaje priznanje športskoj zajednici i ljudima koji je vode na svemu što su 
učinili u proteklom mandatnom razdoblju. 
 
Gospodin Branko Pavković apelira na budući Izvršni odbor da poveća sredstva za 
stipendije kako bi ih mogli dobiti i nadareni mladi sportaši koji nemaju kategorizaciju 
HOO-a. 
 
Predsjednik Radnog predsjedništva nakon zaključene rasprave stavlja Izvješće skupštini 
na usvajanje. 
 
 
Skupština je, nakon prebrojanih glasova, utvrdila slijedeći rezultat glasovanja  
  
ZA:                         32 glasova 
PROTIV:                  1 glas 
SUZDRŽANIH:       5 glasova 
 
te je većinom glasova donesla ODLUKU: 
 
 
Usvaja se Izvješće  Predsjednika ŠZG Ogulina o poslovanju i radu Športske zajednice 
grada Ogulina u mandatnom razdoblju 2005.- 2009. godina. 
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Ad 3.)  
 
Prijedlog Programa javnih potreba u športu grada Ogulina za 2010. godinu koji je javno 
objavljen na web stranicama športske zajednice dana 28. rujna 2009. godine, a kojeg je 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina usvojio i poslao na osnaženje i verifikaciju ovoj skupštini  
dana 05.listopada 2009. godine  predstavnicima u skupštini obrazložio je tajnik zajednice. 
Prijedlog Programa javnih potreba u športu grada Ogulina za 2010. godinu  je u pisanom 
obliku dostavljen svim zastupnicima te je priložen ovom zapisniku.  
 
Nakon prezentiranog prijedloga otvorena je rasprava. 
 
S obzirom na primjedbe gospodina Luketića da prijedlog programa nije doneslo 
ovlašteno tijelo i nemogućnost da se skupštine zajednice godišnje sazivaju 3-4 puta, 
tajnik je pojasnio tehnologiju donošenja odluka koje su u nadležnosti skupštine kad ih 
prvo usvaja tijelo koje upravlja poslovima zajednice izmeñu dva zasjedanja skupštine  
( IO ŠZG Ogulina ) a zatim ih skupština na prvom narednom zasjedanju svojom odlukom 
osnaži odnosno verificira. Takve su odluke npr. usvajanje završnog računa, usvajanje 
Prijedloga Programa javnih potreba, usvajanje financijskog plana i sl. 
Tako je učinjeno i ovaj put, tako svi postupaju i dalje će postupati zakonito, te nema 
mjesta za  dvostruke kriterije pojedinaca jednom kada djeluju u svojoj udruzi, a drugi put 
kad sudjeluju u radu zajednice.  
 
Predsjednik Radnog predsjedništva, nakon zaključene rasprave, stavlja Prijedlog 
Programa javnih potreba u športu grada Ogulina za 2010. godinu  skupštini na usvajanje. 
 
Skupština je, nakon prebrojanih glasova, utvrdila slijedeći rezultat glasovanja:  
  
ZA:                         34 glasa 
PROTIV:                  1 glas 
SUZDRŽANIH:       3 glasa 
 
te je većinom glasova donesla ODLUKU: 
 
Osnažuje se – verificira odluka Izvršnog odbora ŠZG Ogulina te se usvaja Prijedlog 
Programa  javnih potreba u športu grada Ogulina za 2010 godinu. 
 
 
 
Ad 4.) 
 
Prijedlog financijskog plana ŠZG Ogulina za 2010. godinu kojeg je Izvršni odbor ŠZG 
Ogulina usvojio dana 05.listopada 2009. godine  i poslao na osnaženje i verifikaciju ovoj 
skupštini predstavnicima u skupštini obrazložio je tajnik zajednice.  
Prijedlog financijskog plana ŠZG Ogulina za 2010. godinu je u pisanom obliku 
dostavljen svim zastupnicima te je priložen ovom zapisniku.  
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Nakon prezentiranog prijedloga otvorena je rasprava. 
 
Gospodin Krešimir Salopek osvrnuo se na prezentirani financijski plan i predložio  da se 
na rashodovnoj strani pokuša naći sredstava za zamjenu odnosno poboljšanje rasvjete u 
Gradskoj športskoj dvorani.  
Gospodin Tomislav Luketić smatra da su  plaće zaposlenika športske zajednice prevelike 
i upozorava da zaposleni uzimaju veliki dio novca iz ukupnih sredstava što poprima oblik 
nezaustavljivog  trenda.  
 
Pošto nije bilo daljnjih sudionika u raspravi predsjednik Radnog predsjedništva, nakon 
zaključene rasprave, stavlja Prijedlog financijskog plana ŠZG Ogulina za 2010 godinu  
skupštini na usvajanje. 
 
Skupština je, nakon prebrojanih glasova, utvrdila slijedeći rezultat glasovanja:  
  
ZA:                              37 glasova 
PROTIV:                       1 glas 
SUZDRŽANIH:            - 
 
te je većinom glasova donesla ODLUKU: 
 
Osnažuje se – verificira odluka Izvršnog odbora ŠZG Ogulina te se usvaja Prijedlog 
financijskog plana ŠZG Ogulina za 2010 godinu. 
 
 
Prije prijelaza na slijedeće točke dnevnog reda i davanja razrješnice predsjedniku, 
članovima Izvršnog i Nadzornog odbora zajednice te izbora novog vodstva zajednice 
skupštini se obratio Gradonačelnik Grada Ogulina gospodin Nikola Magdić.  
 
Pohvalio je izuzetnu suradnju koju je zajednica ostvarila s gradom, čestitao svim 
sportašima i športskim djelatnicima na ostvarenim rezultatima te još jednom konstatirao 
da je grad bio i da će biti velika podrška športu. Svim sudionicima u športu zaželio je 
puno sreće i zdravlja te sportski uspjeh u novoj godini. 
 
 
Ad 5.) 
 
Skupština Športske zajednice Grada Ogulina jednoglasno je  donesla  ODLUKU: 
 
 
Razrješava se zbog isteka mandata, daje se razrješnica Predsjedniku Športske zajednice 
Grada Ogulina  Darku Pribaniću.  
 
 
Razrješavaju se zbog isteka mandata, daje se razrješnica članovima Izvršnog odbora 
Športske zajednice Grada Ogulina  
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                    -  Josipu Koliću, 
                    -  Vladi Koliću, 
                    -  Janku Lipošćaku, 
                    -  dr. Marijanu Magdiću, 
                    -  Toni Radočaju, 
                    -  Željku Stipetiću. 
 
Razrješenjem zbog isteka mandata i dobivanjem razrješnice prestali su biti 
dopredsjednici Športske zajednice Grada Ogulina Janko Lipošćak i Marijan dr. 
Magdić.  
 
Razrješavaju se zbog isteka mandata, daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora 
Športske zajednice Grada Ogulina  
 
                    - Bosiljki Dolušić, 
                    - Predragu Čurčiću, 
                    - i Zvonku Ranogajecu. 
 
Nakon razrješnice vodstvu zajednice voñenje skupštine preuzima član Radnog 
predsjedništva gospodin Janko Lipošćak koji poziva članove Izborne komisije da  
provedu postupak izbora novog vodstva športske zajednice. 
 
 
Ad 6.) 
 
 
A)   Predsjednik Izborne komisije objavljuje da se pristupa izboru Predsjednika Športske 
zajednice Grada Ogulina  i da je zaprimljen jedan prijedlog za predsjednika zajednice. 
  
To je prijedlog ženskog Kuglačkog kluba Ogulin i Izvršnog odbora Športske zajednice 
Grada Ogulina kojim se ističe kandidatura Darka Pribanića za predsjednika ŠZG Ogulina 
u idućem mandatnom razdoblju. 
 
Kandidaturu je poduprta sa pet potrebnih potpisa potpore. 
 
Nakon što je utvrdio da više nema prijedloga pristupilo se glasovanju da se Darko 
Pribanić izabere za Predsjednika Športske zajednice Grada Ogulina.  
 
 
Skupština je, nakon prebrojanih glasova, utvrdila slijedeći rezultat glasovanja:  
  
    
Darko Pribani ć:                  ZA:                              37 glasova 
                                              PROTIV:                       1 glas 
                                              SUZDRŽANIH:            - 
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i konstatirao da je skupština  većinom glasova  donesla  ODLUKU: 
 
Darko Pribanić izabire se za  Predsjednika Športske zajednice Grada Ogulina. 
 
Mandat Predsjednika Športske zajednice Grada Ogulina  traje četiri godine 
 
Izborom Darka Pribanića za Predsjednik ŠZG Ogulina  Darko Pribanić i Tajnik ŠZG 
Ogulina Mario Pavić zastupaju Zajednicu temeljem ovlasti iz odredbe članak 5. stavak 
3. Statuta Športske zajednice grada Ogulina. 
 
Izabrani predsjednik u kratkom je obraćanju iznio i upoznao skupštinu sa programom  
rada zajednice do konca četverogodišnjeg mandatnog razdoblja. 
 
B)   Nakon izbora Predsjednika ŠZG Ogulina pristupilo se izboru još šest članova 
Izvršnog odbora ŠZG Ogulina s liste kandidata predsjednika zajednice. 
 
a)   Na prijedlog predstavnika klubova iz prioritetnih sportova - ispred nogometnog 
sporta skupštini je predložen za člana IO ŠZG Ogulina gospodin Ivica Petrušić.  
 
Pristupa se glasovanju i postiže se slijedeći rezultat: 
 
Ivica Petrušić:                     ZA                                      38 glasova ,  
                                             PROTIV                               -                
                                             SUZDRŽANI                       - 
 
 
b)   Na prijedlog predstavnika klubova iz prioritetnih sportova - ispred rukometnog 
sporta skupštini je predložen za člana IO ŠZG Ogulina gospodin Željko Tonković.  
 
Pristupa se glasovanju i postiže se slijedeći rezultat: 
 
Željko Tonkovi ć:                ZA                                      38 glasova,  
                                             PROTIV                               -                
                                             SUZDRŽANI                       - 
 
c)   Na prijedlog IO ŠZG Ogulina iz prioritetnih sportova - ispred teniskog sporta 
skupštini je predložen za člana IO ŠZG Ogulina gospodin Marijan dr. Magdić.  
 
Pristupa se glasovanju i postiže se slijedeći rezultat: 
 
Marijan dr. Magdi ć:           ZA                                      37 glasova,  
                                              PROTIV                               1 glas,                
                                              SUZDRŽANI                       - 
 
d) Kuglački šport kao prioritetni konzumirao je izborom Predsjednika ŠZG Ogulina 
pravo na mjesto u IO ŠZG Ogulina.  
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e)  Na prijedlog Predsjednika ŠZG Ogulina iz redova udruga  predstavnika ostalih 
športova u ŠZG Ogulina skupštini  su  predloženi za članove IO  ŠZG Ogulina  gospodin 
Tihomir Belina i gospodin Milan Brozinić – Paga. 
 
 
Pristupa se glasovanju i postiže se slijedeći rezultat: 
 
Tihomir Belina:                    ZA                                      38 glasova,  
                                              PROTIV                               -                
                                              SUZDRŽANI                       - 
 
Milan Brozini ć Paga:          ZA                                      38 glasova,  
                                              PROTIV                               - 
                                              SUZDRŽANI                       - 
 
 
f)  Na prijedlog Gradonačelnika Grada Ogulina skupštini je ispred grada za člana IO ŠZG 
Ogulina predložen gospodin Tone Radočaj. 
 
Pristupa se glasovanju i postiže se slijedeći rezultat: 
 
Tone Radočaj:                      ZA                                      38 glasova 
                                              PROTIV                                     - 
                                              SUZDRŽANI                             - 
 
 
Prema tome, skupština je donesla  ODLUKU: 
 
U Izvršni odbor Športske zajednice Grada Ogulina izabiru se: 
 
-   Ivica Petrušić,  
-   Željko Tonković , 
-   Marijan  Magdić, 
-   Tihomir Belina, 
-   Milan Brozinić Paga 
-   i Tone Radočaj  
 
    
 
C)  Predsjednik ŠZG Ogulina Darko Pribanić pozdravlja izabrane članove  IO ŠZG 
Ogulina i predlaže skupštini da se za dopredsjednike ŠZG Ogulina izaberu  dr. Marijan 
Magdić i Milan Brozinić Paga. 
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Skupština jednoglasno donosi ODLUKU: 
 
Za dopredsjednike Športske zajednice Grada Ogulina izabiru se  dr. Marijan Magdić i 
Milan Brozinić Paga. 
 
Dopredsjednici Športske zajednice Grada Ogulina dr. Marijan Magdić i Milan 
Brozinić Paga ovlašćuju se da temeljem ovlasti iz odredbe članak 5. stavak 4. Statuta 
Športske zajednice grada Ogulina zastupaju Športsku zajednicu Grada Ogulina. 
 
 
D)  Za članove Nadzornog odbora Športske zajednice Grada Ogulina u idućem 
mandatnom razdoblju predloženi su gospoña Bosiljka Dolušić, gospodin Zvonko 
Ranogajec i gospodin Boris Grgurić. 
 
Skupština je  jednoglasno donesla ODLUKU: 
 
 
U Nadzorni odbor Športske zajednice Grada Ogulina izabiru se: 
 
- Bosiljka Dolušić, 
- Zvonko Ranogajec, 
- i Boris Grgurić. 
 
Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora novi članovi će izmeñu sebe izabrati 
predsjednika i dopredsjednika Nadzornog odbora ŠZG Ogulina. 
 
 
Ad 7.) 
 
 
Odluku o zaštiti interesa grañana grada Ogulina u odljevu sredstava ŠZG Ogulina 
skupštini je obrazložio podnositelj prijedloga predsjednik Badminton kluba Ogulin 
gospodin Tomislav Luketić. 
Gospodin Janko Lipošćak izvijestio je predstavnike u skupštini da je prijedlog odluke 
razmatrao Izvršni odbor na svojoj zadnjoj sjednici i da je stav IO da je odluka u 
suprotnosti s demokratskim, moralnim i dosegnutim civilizacijskim načelima našeg 
društva. 
Gospoña Bosiljka Dolušić izvijestila je skupštinu da je prijedlog odluke razmotrio i 
Nadzorni odbor koji je, iz istih razloga kao i razloga suprotnosti s načelima i odredbama 
Ustava RH te  suprotnosti s zakonima RH, zauzeo stav da se prijedlog odluke 
predlagatelja Badminton kluba Ogulin ne treba prihvatiti.  
Gospodin Marijan Turković smatra da se predložena odluka ne može prihvatiti, ali da se 
može razmotriti  prilikom raspodjele financijskih sredstava članovima zajednice.  
 
Predsjednik ŠZG Ogulina zatražio je od skupštine da se izjasni o podnesenom  Prijedlogu 
Odluke o zaštiti interesa grañana grada Ogulina u odljevu sredstava ŠZG Ogulina. 
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 Skupština je, nakon prebrojanih glasova, utvrdila slijedeći rezultat glasovanja:  
  
ZA odluku:                               2 glasa 
PROTIV odluke:                    36 glasova 
 
te je većinom glasova donesla ODLUKU: 
 
Odbija se Prijedlog Odluke o zaštiti interesa grañana grada Ogulina u odljevu 
sredstava ŠZG Ogulina podnositelja badminton kluba Ogulin 
 
Na taj način skupština je iscrpila sve točke dnevnog reda predviñene za rješavanje na 
današnjoj sjednici. 
 
Predsjednik Športske zajednice Grada Ogulina gospodin Pribanić zaključio je rad 
skupštine u 12,30 sati.  
 
 
Zapisnik sastavio:               -   Mario Pavić 
 
 
Ovjerovitelji zapisnika:      -   Aljoša Puškarić 
 
 
                                           -   Zdravko Kostelić   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŠPORTSKA  ZAJEDNICA  
G R A D A   O G U L I N A 
 
PREDSJEDNIK: 
DARKO PRIBANIĆ v.r. 


