
ZAJEDNICA ŠPORTSKIH 
UDRUGA GRADA OGULINA 
Ogulin, Bolnička b.b.  
OGULIN,  29. PROSINCA  2006. 
 
 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 

sa redovne izvještajne i izvanredne sjednice skupštine ZAJEDNICE ŠPORTSKIH 
UDRUGA GRADA OGULINA održane u Ogulinu dana 29. prosinca 2006. godine u 
maloj sportskoj dvorani s početkom u 17:00 sati. 
 
 
Prisutni članovi Skupštine sa aktivnim mandatom: 
 
1.) Miroslav Lovnički – Auto klub Klek, 2.) Tomislav Luketić – Badminton klub Ogulin,  
3.) Radmila Špehar – Društvo za športsku rekreaciju Ogulin, 4.) Igor Orlić – 
Frankopanski Strjeličari ŠD, 5.) Janko Lipošćak – GK Ogulinski Sokol, 6.) Franjo 
Petrušić – Hrvatsko planinarsko društvo Klek, 7.) Boris Grgurić – Košarkaški klub 
Ogulin, 8.) Željko Marinić – KK Klek, 9.) Zdravko Vuković – KK Obrtnik, 10.) Marijan 
Turković – KK Policajac, 11.) Krunoslav Lovrić – KK Poštar, 12.) Zlatko Brozović – KK 
Željezničar-Branitelj, 13.) Ivan Vuković – NK Dobra, 14.) Drago Cetinjanin - NK 
Mladost, 15.) Ivica Stošić  – NK Ogulin, 16.) Krunoslav Salopek – NK Ogulin-Veterani,  
17.) Zdravko Tešić – Ogulinski šahovski klub, 18.) Mladen Mihaljević – Oldtimer klub 
Ogulin, 19.) Dejan Mihalić – Rafting klub Riječni jahači, 20.) Krešimir Salopek – 
Rukometni klub Ogulin, 21.) Pero Mihelčić – Skijaški klub Bjelolasica,  22.) Mladen 
Dujmić - Sportsko-rekreacijska udruga Start, 23.) Dragan Dragičević – Športski penjački 
klub Ogulin, 24.) Ruža Božičević – Športsko ribolovno društvo Ogulin, 25.) Predrag 
Galetić – Taekwondo klub Ogulin, 26.) Krešimir Tonković – TK Frankopan, 
 27.) dr. Marijan Magdić – TK Ogulin, 28.) Božidar Pavlaković – Udruga kuglačkih 
djelatnika Ogulin, 29.) Milan Sabljak – Veslački klub Sabljaci, 30.) Željko Tonković – 
ŽRK Ogulin. 
 
Članovi Skupštine bez aktivnog mandata: 
 
 1.) Drago Kolić - Društvo za sportsku rekreaciju  Koci – bez aktivnog mandata 
 
Ostali prisutni: 
 
Nikola Magdić – Gradonačelnik Grada Ogulina, Ivan Vučić - saborski zastupnik RH, 
Tone Radočaj - Dogradonačelnik Grada Ogulina, Jure Turković, Predsjednik gradskog 
vijeća Grada Ogulina, Zvonko Ranogajec - novinar-Večernji list, Dubravka Vuković -
novinar - Radio Ogulin, Mario Pavić - Tajnik ZŠUG Ogulina.  



Gospodin Darko Pribanić v.d. Predsjednika ZŠUG Ogulina pozdravlja prisutne i predlaže 
slijedeći sastav tijela koje će voditi Skupštinu: 
 
Radno predsjedništvo: 
 
-  Pero Mihelčić, predsjednik  
-  Milan Sabljak, član 
-  Boris Grgurić, član 
 
Skupština jednoglasno prihvaća predložene članove u radno predsjedništvo. 
 
 
Predsjednik Radnog predsjedništva sa izabranim članovima preuzima vođenje skupštine i 
predlaže slijedeći sastav radnih tijela: 
 
Verifikacijska komisija: 
 
-  Zdravko Tešić, predsjednik 
-  Janko Lipošćak, član 
-  Miroslav Lovnički, član 
 
Izborna komisija: 
 
-  Željko Marinić, predsjednik 
-  Igor Orlić, član 
-  Krešo Tonković. član 
 
Zapisničar: 
 
-  Josip Blašković. 
 
Ovjerovitelji zapisnika: 
 
-  Radmila Špehar, 
-  Božidar Pavlaković. 
 
Predloženi sastav radnih tijela skupština jednoglasno  prihvaća. 
 
Predsjednik Verifikacijske komisije gospodin Zdravko Tešić preuzima od Tajnika 
prikupljene vjerodajnice te izvješćuje:   
 
Današnjoj skupštini prisustvuje 30 predstavnika klubova sa urednim vjerodajnicama i 
aktivnim mandatom, dok predstavnik Društva za sportsku rekreaciju Koci koji je nazočan  
sjednici nema aktivni mandat jer društvo nije održalo skupštinu  duže od dvije godine 
iako je odredbom statuta društva propisano da se skupština održava svake godine.  
 



Kako je u ZŠUG Ogulina udružena 31 udruga to je skupština sa 30 aktivnih mandata 
postigla kvorum i sve odluke koje će se danas donositi bit će pravovaljane. 
Predsjednik Radnog predsjedništva Pero Mihelčić po izvršenom izboru radnih tijela i 
objavi kvoruma predlaže slijedeći 
 
Dnevni red: 
 
1.)        Ostavka Predsjednika ZŠUG Ogulina. 
2.)        Ostavka Predsjednika NO ZŠUG Ogulina i člana NO ZŠUG Ogulina. 
3.)        Izvješće o radu ZŠUG Ogulina u 2005. godini i informacija o radu ZŠUG Ogulina 

u razdoblju 01.01.2006.-30.11.2006. godine. 
4.)       Izvješće o financijskom poslovanju ZŠUG Ogulina za 2005. godinu i informacija o  

financijskom poslovanju ZŠUG Ogulina u razdoblju 01.01.2006.-30.11.2006. godine. 
5.)        Izvješće Nadzornog odbora ZŠUG Ogulina. 
6.)        Rasprava po izvješćima i njihovo pojedinačno usvajanje. 
7.)        Usvajanje Statuta Športske zajednice  Grada Ogulina. 
8.)        Usvajanje Poslovnika o radu skupštine Športske zajednice  Grada Ogulina. 
9.)        Izbor Predsjednika Športske zajednice Grada Ogulina. 
10.) Izbor članova Izvršnog odbora i dva dopredsjednika Športske zajednice  Grada      

Ogulina 
11.) Izbor Predsjednika i članova Nadzornog odbora  Športske zajednice  Grada 

Ogulina 
12.) Primanje novih članova u Športsku zajednicu Grada  Ogulina 
 
Predsjednik Radnog predsjedništva  odbija zahtjev gospodina Tomislava Luketića da se u 
dnevni red skupštine uvrsti točka 13.) Korištenje teniske dvorane od strane Badminton 
kluba Ogulin jer ZŠUG Ogulina nema legitimitet da o tome odlučuje pošto je vlasnik 
dvorane grad koji još nije dvoranu  ugovorno predao na upravljanje nijednom pravnom 
subjektu pa ni ZŠUG Ogulina. 
No, na inzistiranje gospodina Ivana Vukovića pristupilo se glasovanju o tome da li 
predloženu točku uvrstiti u dnevni red Skupštine. 
 
 
Rezultat glasovanja je slijedeći:  -  ZA   uvrštenje                  13 glasova 
                                                    -  PROTIV   uvrštenja          14 glasova 
                                                    -  SUZDRŽANIH                   3 glasa  
 
 
Prema tome, Skupština donosi ODLUKU:  
 
Prijedlog dopune dnevnog reda točkom 13.) Korištenje teniske dvorane od strane 
Badminton kluba Ogulin se odbija. 
 
 
 



Nakon toga predloženi Dnevni red zasjedanja današnje Skupštine ZŠUG Ogulina 
prihvaćen je sa 29 glasova uz jedan suzdržan glas. 
 
Ad 1.2.)  
 
Predsjednik Radnog predsjedništva uz suglasnost skupštine spojio je prvu i drugu točku 
dnevnog reda te će se jedinstveno izvijestiti o podnesenim ostavkama. 
Skupštinu je o podnesenim ostavkama izvijestio Tajnik koji je tekst ostavke gospodina 
Krešimira Salopeka na mjesto Predsjednika ZŠUG Ogulina kao i tekst ostavke 
Predsjednika NO ZŠUG Ogulina gospodina Miloša Vujnovića i tekst ostavke člana NO 
ZŠUG Ogulina gospodina Željka Tonkovića pročitao prisutnima. 
Iako je gospodin Luketić inzistirao da se ostavka predsjednika ne prihvati jer predsjednik 
niti je spriječen u obavljanju funkcije predsjednika niti je odsutan, dapače, ističe Luketić, 
nazočan je na današnjoj sjednici, gospodin Salopek još je jednom izrijekom zatražio od 
skupštine da prihvati činjenicu njegove neopozive ostavke te je pozvao skupštinu da 
nastavi sa radom prelaskom na slijedeću točku dnevnog reda jer će se danas i onako birati 
novi Predsjednik ZŠUG Ogulina kao i članovi IO-a i NO-a zajednice.  
Predsjedavajući je prihvatio i osobno obrazloženje gospodina Salopeka te je prešao na 
slijedeću točku dnevnog reda uz konstataciju da će činom odabira novih članova IO i NO 
prestati mandat dosadašnjim članovima. 
 
Ad 3.)  
 
Izvješće o radu ZŠUG Ogulina u 2005. godini kao i informaciju o poslovanju u razdoblju 
01.01.2006.-30.11.2006. godine skupštini je podnio v.d. Predsjednik Darko Pribanić. 
Izvješća su u pisanom obliku priloženo ovom zapisniku.  
 
Ad 4.) 
 
Izvješće o financijskom poslovanju ZŠUG Ogulina u 2005. godini kao i informaciju o 
financijskom poslovanju u razdoblju 01.01.2006.-30.11.2006. godine skupštini je podnio 
Tajnik. 
Izvješća su u pisanom obliku priložena ovom zapisniku. 
 
Ad 5.) 
 
Izvješće Nadzornog odbora ZŠUG Ogulina za 2005. godinu kojeg je NO sačinio u punom 
sastavu  skupštini je pročitao Tajnik jer skupštini nije nazočio nijedan član NO ZŠUG 
Ogulina. 
Izvješće je u pisanom obliku priloženo ovom zapisniku. 
 
Ad 6.) 
 
Predsjedavajući nakon podnesenih izvješća otvara raspravu o sva tri skupštini 
prezentirana izvješća.  
 



Gospodin Ivan Vuković nezadovoljan je što se tek sada podnose izvješća za 2005. godinu 
sa kašnjenjem od barem sedam mjeseci. Izražava sumnju u poštenje v.d. Predsjednika 
ZŠUG Ogulina. 
Gospodin Luketić smatra da su izvješća manjkava i nepotpuna te da ih kao takva ne treba 
usvojiti. Prigovara činjenici donošenja Pravilnika o raspodjeli i smatra da se o tome 
trebalo danas raspravljati na skupštini. Smatra da je rad IO pod jakim utjecajem politike. 
  
Gospodin Marijan Turković smatra da su izvješća kratka i neprecizna, a što je i 
najvažnije ona su i neistinita. Smatra da se prošla skupština trebala održati sa 1/3 članova 
da se je primijenila odredba članka 20 Statuta i zadržalo predstavnike koji su se počeli 
razilaziti nakon diskusije gospodina Vukovića. 
 
Gospođa Radmila Špehar razočarana je tonom prethodnih govornika i apelira na 
konstruktivnu raspravu u daljnjem tijeku skupštine, raspravu primjerenu sportašima. 
 
Predsjednik Radnog predsjedništva moli da se međusobno ne optužujemo te ističe 
ozbiljnost posla koji je učinjen u pripremi ove skupštine jer iz materijala dostavljenih 
klubovima vidljiv napor za uspostavljanje legitimiteta i legaliteta u vođenju poslova 
zajednice kao i u pripremi akata koji su prezentirani udruženim klubovima.  
 
Gospodin Pribanić daje obrazloženje uslijed čega je došlo do relativno kasnog sazivanja 
ove skupštine te kao razloge navodi ljetni raspust i godišnje odmore te dugotrajan i 
koncizni rad na novom Statutu i Pravilniku o raspodjeli gdje je zbog poštivanja propisane 
procedure i statutom predviđenih rokova «potrošeno» barem tri mjeseca koja su u 
konačnici dovela do ovog termina održavanja skupštine a što zamjera Vuković. 
 
Na traženje gospodina Turkovića Tajnik se posebno osvrće na predstavku koju je 12 
članova zajednice uputilo organu državne uprave, upoznaje predstavnike sa činjenicom 
da je IO raspravljao o predstavci i odgovoru Ureda državne uprave u Karlovačkoj 
županiji te točku po točku objašnjava svaki navod iz odgovora tog tijela koje je na koncu 
zaključilo da nema osnova za postupanje unatoč traženju pošiljatelja. 
Gospodin Boris Grgurić daje informaciju o radnjama koje su poduzete, a neke su još u 
tijeku na redovnom sudu a tiču se otkaza koji je zbog «skrivljenog ponašanja» dat tajniku 
Tihomilu Pavloviću. 
   
Predsjedavajući nakon još nekoliko komentara zaključuje raspravu i daje izvješća 
skupštini na usvajanje slijedećim redom. 
 
 
 
a)  Izvješće o radu ZŠUG Ogulina u 2005. godini i informacija o radu ZŠUG 
Ogulina u razdoblju od 01.01.2006. do 30.11.2006. godine. 
  
 
 
 



Skupština je, nakon prebrojanih glasova, utvrdila slijedeći rezultat glasovanja  
  
ZA:                         19 glasova 
PROTIV:                  6 glasova 
SUZDRŽANIH:       5 glasova 
 
te je donesla ODLUKU: 
 
Usvaja se izvješće v.d. Predsjednika o radu ZŠUG Ogulina u 2005. godini i informacija 
o radu ZŠUG Ogulina u razdoblju od 01.01.2006. do 30.11.2006. godine. 
 
 
 
b)    Izvješće o financijskom poslovanju ZŠUG Ogulina za 2005. godinu i 
informacija o  financijskom poslovanju ZŠUG Ogulina u razdoblju od  01.01.2006. 
do 30.11.2006. godine. 
 
 
Skupština je, nakon prebrojanih glasova, utvrdila slijedeći rezultat glasovanja 
  
ZA:                         28 glasova 
PROTIV:                  1 glas 
SUZDRŽANIH:       1 glas 
 
te je donesla ODLUKU: 
 
Usvaja se Izvješće Tajnika o financijskom poslovanju ZŠUG Ogulina za 2005. godinu i 
informacija o  financijskom poslovanju ZŠUG Ogulina u razdoblju od 01.01.2006. do 
30.11.2006. godine. 
 
 
 
c) Izvješće Nadzornog odbora ZŠUG Ogulina o provedenom nadzoru poslovanja 
ZŠUG Ogulina u 2005.  godini. 
 
 
Skupština je, nakon prebrojanih glasova, utvrdila slijedeći rezultat glasovanja 
  
ZA:                         28 glasova 
PROTIV:                  1 glas 
SUZDRŽANIH:       1 glas 
 
te je donesla ODLUKU: 
 
Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora ZŠUG Ogulina o provedenom nadzoru 
poslovanja ZŠUG Ogulina u 2005.  godini. 



Prije nego što se prešlo na sedmu točku dnevnog reda Predsjednik Radnog predsjedništva 
je konstatirao da Skupština nastavlja s radom sa 29 članova jer je predstavniku udruge 
Frankopanski strjeličari gospodinu Igoru Orliću pozlilo te je napustio sjednicu skupštine. 
Predsjednik Radnog predsjedništva predlaže umjesto Igora Orlića u sastav Izborne 
komisije kao zamjenu gospođu Ružicu Božičević. 
 
Skupština jednoglasno prihvaća prijedlog te se Ružica Božičević izabire za člana Izborne 
komisije tako da Izborna komisija sada radi u sastavu 
 
- Željko Marinić, predsjednik 
- Ružica Božičević, član 
- Krešo Tonković. član 
 
 
Nadalje, poziva Predsjednika Verifikacijske komisije da podnese  skupštini izvješće o 
prisutnim predstavnicima na skupštini i aktivnim mandatima. 
 
Gospodin Zdravko Tešić upoznaje skupštinu da je nakon odlaska gospodina Orlića 
skupštini prisutno 29 predstavnika sa urednim vjerodajnicama te da na taj način skupština 
i dalje ima potreban kvorum i može donositi pravovaljane odluke po svim pitanjima iz 
dnevnog reda. 
   
Ad 7.) 
 
Predsjednik Radnog predsjedništva je informirao prisutne sa kompletnom procedurom 
koja  je prethodila konačnom Prijedlogu Statuta Športske zajednice Grada Ogulina koji je 
IO ZŠUG Ogulina uputio ovoj skupštini na usvajanje. 
Tekst Statuta sadrži usklađenje sa odredbama Zakona o športu kao i sve prijedloge za 
izmjenama i dopunama koje su usuglašene na nizu sastanaka IO sa podnositeljima 
prijedloga za izmjene te smatra da se može odmah pristupiti usvajanju statuta. 
 
Unatoč obrazloženju, Vuković zahtjeva da se otvori rasprava o statutu te da se onima koji 
ih imaju omogući davanje novih prijedloga izmjena i dopuna.  
 
Gospodin Turković predlaže promjene u članku 26., članku 29., članku 33., članku 35., 
članku 37., i članku 40 Statuta u kojima traži da se dopusti pravo širem krugu tijela 
skupštine u prvom redu IO gdje to nije navedeno i ¼ članova skupštine da pokrenu 
inicijativu za sazivanje izvanredne skupštine kada je riječ o pitanju opoziva predsjednika, 
članova IO, i tajnika. Nadalje traži da se tajniku odredi reizbor te da se NO-u proširi 
ovlast kontrolom nad provedbom Statuta što treba taksativno navesti. Što se tiče izbora 
IO smatra da skupština nije odredila kriterije za prioritetne športove što Pribanić 
demantira navodeći skupštinu koja je o tome raspravljala još prije dva mandatna 
razdoblja kada je i košarka bila prioritetni šport. Što se tiče člana IO kojeg predlaže 
poglavarstvo, a po Turkoviću danas nema prijedloga od poglavarstva što pokazuje da se 
izbor temeljem predloženog statuta ne može izvršiti, no uvidom u dokument Poglavarstva 
utvrđeno je suprotno tako da taj prigovor otpada.    



Gospodin Vuković predlaže promjenu članka 29 Statuta i traži da skupština predlaže i 
bira sve članove IO bez prava prioritetnih sportova da predlažu predsjedniku svoje 
predstavnike u IO. 
 
V.d. Predsjednik Pribanić  navodi da je o svim tim pitanjima već raspravljeno tijekom 
rada na tekstu statuta i da oni ne predstavljaju novost te da se je IO odlučio predložiti 
tekst statuta koji su svi dobili a danas neka odluče svojim glasom da li ga prihvaćaju ili 
ne. 
Gospođa Špehar upozorava da su po svim točkama statuta svi mogli raspravljati, da su 
svi mogli podnijeti svoje primjedbe i da se ne sjeća da je ikada ovako široko i 
demokratski svatko imao priliku iskazivati o statutu. Posebno hvali rješenje iz članka 29 i 
ističe da su ga svi prihvatili kao odlično rješenje na posebnim sastancima sa tajnikom 
kojima je i sama nazočila.  
 
Tajnik se osvrnuo na navode gospodina Luketića koji ne odgovaraju tekstu koji se nalazi 
u statutu, a tiču se odredbi o zastupanju i predstavljanju zajednice, te  je još jednom 
posebno objasnio način izbora članova IO i skrenuo pažnju na Poslovnik o radu skupštine 
u kojem je regulirana procedura izbora članova IO ŠZG Ogulina. 
 
Predsjednik Radnog predsjedništva je konstatirao završetak rasprave o tekstu statuta te 
stavio na glasovanje, od Izvršnog odbora predloženi, Statut Športske zajednice Grada 
Ogulina na usvajanje.                
 
Skupština je, nakon prebrojanih glasova, utvrdila slijedeći rezultat glasovanja o Statutu 
Športske zajednice Grada Ogulina 
  
ZA:                         17 glasova 
PROTIV:                10 glasova 
SUZDRŽANIH:       2 glasa 
 
te  donosi ODLUKU: 
 
Usvaja se  Statut Športske zajednice Grada Ogulina. 
 
Usvajanjem Statuta Športske zajednice Grada Ogulina prestao je važiti Statut ZŠUG 
Ogulina od 11. siječnja 1998. godine. 
 
Usvajanjem novog Statuta promijenjen je  naziv i sjedište udruge. 
 
Novi naziv udruge je Športska zajednica Grada Ogulina. 
Sjedište udruge je u Ogulinu, Bolnička 11. 
 
Ad 8.)  
 
Predsjednik Radnog predsjedništva poziva predstavnike u skupštini da se pristupi 
glasovanju i usvajanju Poslovnika o radu skupštine Športske zajednice  Grada Ogulina s 



obzirom na činjenicu da je svima dostavljen prijedlog poslovnika te su svi upoznati sa 
njegovim tekstom. 
 
Za riječ se javio gospodin Turković koji, doduše pozdravlja činjenicu da je skupštini 
predočen tekst poslovnika, ali pronalazi niz zamjerki koje se odnose npr. na nedostatak 
odredbi o dnevnom redu, o održavanju reda, o vođenju rasprave, o glasovanju, o vođenju 
zapisnika na skupštini itd. te predlaže skupštini da ne usvoji ovakav poslovnik. 
 
Predsjedavajući je nakon upućenih primjedbi stavio Prijedlog Poslovnika o radu 
Skupštine na glasovanje. 
 
Skupština je, nakon prebrojanih glasova, utvrdila slijedeći rezultat glasovanja  
  
ZA:                         20 glasova 
PROTIV:                  8 glasova 
SUZDRŽANIH:       1 glas 
 
te  donosi ODLUKU: 
 
Usvaja se  Poslovnik o radu skupštine  Športske zajednice Grada Ogulina. 
 
Ad 9.) 
 
Predsjednik Izborne komisije gospodin Željko Marinić objavio je da su dvije osobe 
podnijele pravovaljanu kandidaturu poduprtu sa po pet potrebnih potpisa za mjesto 
Predsjednika Športske zajednice Grada Ogulina. 
 
Kandidirali su se        1.    Darko Pribanić 
                                   2.    Željko Stipetić   
 
Kandidati su se predstavili skupštini u petominutnom govoru. 
 
Nakon predstavljanja pristupilo se  tajnom glasovanju nakon čega je Predsjednik Izborne 
komisije objavio rezultate glasovanja: 
 
1.  Darko Pribanić         16  glasova     
2.  Željko Stipetić          13 glasova 
 
i konstatirao da je skupština natpolovičnom većinom glasova u skupštini donesla  
slijedeću ODLUKU: 
 
Darko Pribanić izabire se za  Predsjednika Športske zajednice Grada Ogulina. 
 
Izborom Darka Pribanića za Predsjednika Športske zajednice Grada Ogulina prestao 
je biti Predsjednik Krešimir Salopek izabran na Skupštini Zajednice športskih udruga 
Grada Ogulina  dana 07. travnja 2005. godine. 



Predsjednik Darko Pribanić i Tajnik Mario Pavić zastupaju Zajednicu temeljem ovlasti 
iz odredbe članak 5. stavak 3. Statuta Zajednice. 
 
Mandat predsjedniku traje do isteka četverogodišnjeg mandatnog razdoblja saziva koji je 
izabran 2005. godine. 
 
Novi Predsjednik u kratkom je obraćanju iznio i upoznao skupštinu sa svojim  
programom  rada zajednice do konca mandatnog razdoblja. 
 
Ad 10.)  
 
Nakon izbora Predsjednika ŠZG Ogulina pristupilo se izboru još šest članova Izvršnog 
odbora ŠZG Ogulina. 
 
a)  Na prijedlog Gradskog poglavarstva skupštini je ispred grada za člana IO ŠZG 
Ogulina predložen Tone Radočaj. 
 
Pristupa se glasovanju i postiže se slijedeći rezultat: 
 
Tone Radočaj:           ZA                                      29 glasova 
                                  PROTIV                                     - 
                                  SUZDRŽANI                             - 
 
b)  Na prijedlog Predsjednika ŠZG Ogulina iz redova udruga  predstavnika ostalih 
športova u ŠZG Ogulina skupštini  su  predloženi za članove IO  ŠZG Ogulina Josip 
Kolić i  Janko Lipošćak 
 
Pristupa se glasovanju i postiže se slijedeći rezultat: 
 
Josip Kolić               ZA                                      26 glasova  ,  
                                 PROTIV                               1 glas                
                                 SUZDRŽANI                       2 glasa 
 
Janko Lipošćak         ZA                                      28 glasova  
                                  PROTIV                                     - 
                                  SUZDRŽANI                       1 glas 
 
c)   Na prijedlog predstavnika klubova iz prioritetnih sportova - ispred nogometnog 
sporta predložena su od strane predstavnika nogometnih klubova četiri kandidata. 
Pristupilo se u prvom krugu izbora za člana IO ŠZG Ogulina glasovanju i postignuti su 
slijedeći rezultati: 
 
1. Vlado Kolić,             NK Dobra                       10 glasova 
2. Drago Cetinjanin,     NK Mladost                      8 glasova  
3. Kruno Salopek,         NK Ogulin –Veterani       4 glasa 
4. Ivica Stošić,              NK Ogulin                        6 glasova   



Jedan glasački listić proglašen je nevažećim. 
 
Nijedan kandidat nije izabran u prvom krugu te se pristupilo glasovanju u drugom krugu 
u koji su ušli dva kandidata sa najvećim brojem glasova te su prilikom novog glasovanja 
postignuti slijedeći rezultati: 
 
1. Drago Cetinjanin         NK Mladost                     8 glasova  
2. Vlado Kolić                 NK Dobra                      16 glasova 
 
Pet glasačkih listića proglašeno je nevažećim. 
 
 
- Ispred kuglačkog sporta predložena su od strane predstavnika kuglačkih klubova za 
izbor člana IO ŠZG Ogulina dva predstavnika te je postignut slijedeći rezultat: 
 
1. Željko Marinić,            KK Klek                         11 glasova  
2. Željko Stipetić,            KK Policajac                  17 glasova  
 
Jedan glasački listić proglašen je nevažećim. 
 
- Ispred teniskog sporta predložena su  od strane predstavnika teniskih klubova za izbor 
člana IO ŠZG Ogulina dva predstavnika te je postignut slijedeći rezultat: 
 
1. Dr. Marijan Magdić,    TK Ogulin                      16 glasova  
2. Krešimir Tonković,      TK Frankopan                13 glasova 
 
 
- Rukomet kao prioritetni šport konzumirao je izborom Predsjednika ŠZG Ogulina pravo 
na mjesto u IO ŠZG Ogulina.  
 
 
 
Prema tome, Skupština Športske zajednice Grada Ogulina donosi  ODLUKU: 
 
 
 
U Izvršni odbor Športske zajednice Grada Ogulina izabiru se: 
 
- Josip Kolić, 
- Vlado Kolić, 
- Janko Lipošćak, 
- dr. Marijan Magdić, 
- Tone Radočaj, 
- Željko Stipetić. 
 
 



 
Usvajanjem Statuta ŠZG Ogulina i izborom  
 
 
- Josipa Kolića, 
- Vlade Kolića, 
- Janka Lipošćaka, 
- dr. Marijana Magdića, 
- Tone Radočaja i 
- Željka Stipetića. 
 
 
 
u Izvršni odbor Športske zajednice Grada Ogulina prestali su biti članovi Izvršnog 
odbora  
 
 
             dr. Marijan Magdić, 
             Željko Marinić, 
             Boris Grgurić, 
             Vlado Kolić, 
             Darko Pribanić, 
             Ivan Puškarić, 
             Tone Radočaj i 
             Ivica Stošić 
    
 
 izabrani na Skupštini Zajednice športskih udruga Grada Ogulina održanoj dana 
 07. travnja 2005. godine 
 
Predsjednik ŠZG Ogulina Darko Pribanić pozdravlja izabrane članove u IO ŠZG Ogulina 
i predlaže skupštini da se za dopredsjednike ŠZG Ogulina izaberu gospoda Janko 
Lipošćak i dr. Marijan Magdić. 
 
 
Skupština jednoglasno donosi ODLUKU: 
 
Za dopredsjednike Športske zajednice Grada Ogulina izabiru se Janko Lipošćak i dr. 
Marijan Magdić. 
 
Izborom Janka Lipošćaka i dr. Marijana Magdića za dopredsjednike Športske 
zajednice Gada Ogulina prestali su biti dopredsjednici Boris Grgurić i Darko Pribanić.  
izabrani na Skupštini Zajednice športskih udruga Grada Ogulina održanoj dana 07. 
travnja 2005. godine. 
 
 



Ad 11.) 
 
 
Za nove članove Nadzornog odbora Športske zajednice Grada Ogulina predloženi su  
 
- Bosiljka Dolušić, 
- Duško Čurćić, 
- Tomislav Zrnc. 
 
 
 
Skupština jednoglasno donosi ODLUKU: 
 
 
U Nadzorni odbor Športske zajednice Grada Ogulina izabiru se: 
 
- Bosiljka Dolušić, 
- Duško Čurćić, 
- Tomislav Zrnc. 
 
 
Izborom 
 - Bosiljke Dolušić, 
- Duška Čurćića   i 
- Tomislava  Zrnca 
 
 
u Nadzorni odbor Športske zajednice Grada Ogulina prestali su biti članovi Nadzornog 
odbora 
 
            Miloš Vujnović, 
           Vilim Dolušić  i  
           Željko Tonković 
  
 
izabrani na Skupštini Zajednice športskih udruga Grada Ogulina dana 
07.travnja 2005. godine. 
 
 
 
Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora novi članovi će između sebe izabrati 
predsjednika i dopredsjednika NO. 
 
 
 
 



Ad 12.) 
 
Skupština jednoglasno donosi ODLUKU:  
 
U punopravno članstvo Športske zajednice Grada Ogulina primaju se slijedeće udruge: 
 
- Ženski kuglački klub Ogulin, 
- Rukometna škola Ogulin, 
- Odbojkaški klub Ogulin, 
- Snowboard klub Ogulin, 
- Paintball klub Ogulin, 
- Auto klub Ogulin Racing, 
- Zbor rukometnih sudaca Ogulin, 
- Moto klub Vještice Ogulin, 
- Zbor učitelja i trenera skijanja Ogulin. 
 
Na taj način skupština je iscrpila sve točke dnevnog reda predviđene za rješavanje na 
današnjoj sjednici. 
 
Predstavnicima u skupštini zatim se obratio Gradonačelnik Grada Ogulina gospodin 
Nikola Magdić, čestitao na uspješnom radu i naznačio mjesto i ulogu športa u Gradu 
Ogulinu, te svim sudionicima zaželio puno sreće i zdravlja te sportski uspjeh u novoj 
godini. 
 
Predsjednik Radnog predsjedništva gospodin Mihelčić zaključio je rad skupštine u 21,23 
sati.  
 
 
Zapisnik sastavio:               - Josip Blašković 
 
 
Ovjerovitelji zapisnika:     - Radmila Špehar 
 
 
                                          - Božidar Pavlaković   
 
 
 
 
ŠPORTSKA ZAJEDNICA  
GRADA OGULINA 
 
PREDSJEDNIK 
DARKO PRIBANIĆ 


