
ŠPORTSKA  ZAJEDNICA 
G R A D A   O G U L I N A 
Ogulin, Bolnička 11. 
OGULIN,  03. svibnja  2010. 
 
 
 
 
 

Z   A   P   I   S   N   I   K 
 

sa redovne godišnje skupštine  ŠPORTSKE ZAJEDNICE GRADA OGULINA 
održane u Ogulinu dana 03. svibnja 2010. godine u maloj sportskoj dvorani s početkom u  
20:00 sati. 
 
 
Prisutni članovi Skupštine sa aktivnim mandatom: 
 
 
1.) Božidar Pavlaković – Kuglački klub Klek, 2.) Tomislav Luketić – Badminton klub 
Ogulin,  3.) Ljiljana Šušnjar – Društvo za športsku rekreaciju Ogulin, 4.) Janko 
Lipošćak – GK Ogulinski Sokol, 5.) Josip Kostelić -   Moto klub Vještice,  
6.)  Marijan Turković – Kuglački klub Policajac, 7.) Krunoslav Lovrić – Kuglački klub 
Poštar,  8.) Aljoša Puškarić – Nogometni klub Dobra, 9.) Zdravko Paušić – Nogometni 
klub Mladost, 10.) Ivan Petrušić  – Nogometni klub Ogulin, 11.) Tihomir Belina -  
Stolnoteniski klub Klek,  12.) Željko Stipetić - Škola kuglanja Ogulin, 13.) Tina 
Trivanović – Rukometni klub Ogulin, 14.) Radovan Saks – Skijaški klub Bjelolasica,  
15.)  Nikola Filipović – Udruga kuglačkih djelatnika,  16.) Milan Brkljačić – Kuglački 
klub Željezničar – Branitelj   17.)  Vladimir Kubelka – Teniski klub Ogulin,  
18.) Zdravko Salopek – Veslački klub Sabljaci, 19.) Željko Tonković – Ženski 
rukometni klub Ogulin, 20.) Darko Pribanić – Ženski kuglački klub Ogulin, 21.) Tina 
Trivanović - Rukometna škola Ogulin, 22.) Pero Mihelčić - Zbor učitelja i trenera 
skijanja, 23.) Boško Salopek - Odbojkaški klub Ogulin, 24.) Branko Pavković - Zbor 
rukometnih sudaca Ogulin,  25.)  Luka Popović - Oldtimer klub Ogulin, 26.)  Boris 
Grgurić - Košarkaški klub Ogulin, 27.)  Zdravko Tešić - Ogulinski šahovski klub, 
28.) Milan Brozinić - Auto klub Klek,  29.) Tomislav Gašparović - Paintball  klub 
Ogulin, 30.)  Čedomir Kosanović - Taekwondo klub Ogulin,  31.) Nikola Filipović – 
Kuglački savez Grada Ogulina,  32.)  Zdravko Vuković - Kuglački klub Obrtnik, 
 
Članovi skupštine koji nisu prisutni: 
 
   
1.)  Športsko društvo Frankopanski strijeličari  Ogulin,  2.)  Snowboard klub Ogulin  
3.) Nogometni klub Ogulin – veterani,  4.) Auto klub Ogulin Racing,  5.) Društvo za 
športsku rekreaciju Koci,  6.) Hrvatsko planinarsko društvo Klek,  



7.) Rafting klub Riječni jahači,  8.) Športsko – penjački klub Ogulin, 9.) Športsko 
ribolovno društvo Ogulin  10.)  Teniski klub Frankopan,  11.) Sportsko-rekreacijska 
udruga Start 
 
Ostali prisutni: 
 
 
Bosilka Dolušić, Predsjednik Nadzornog odbora,  Zvonko Ranogajec, član Nadzornog 
odbora, Zlatko Vuković, Dragica Tkalec, djelatnici ŠZG Ogulin, Mario Pavić - tajnik 
ŠZG Ogulina. 
  
Gospodin Darko Pribanić, Predsjednik ŠZG Ogulina, pozdravlja prisutne i predlaže 
slijedeći sastav tijela koje će voditi Skupštinu: 
 
 
Radno predsjedništvo: 
 
-  Darko Pribanić, predsjednik  
-  Tihomir Belina, član 
-  Ljiljana Šušnjar, član 
 
Skupština jednoglasno prihvaća predložene članove u radno predsjedništvo. 
 
 
Predsjednik Radnog predsjedništva sa izabranim članovima preuzima vođenje skupštine i 
predlaže slijedeći sastav verifikacijske komisije, zapisničara i ovjerovitelje zapisnika: 
 
Verifikacijska komisija: 
 
-  Nikola Filipović, predsjednik 
-  Boris Grgurić, član 
-  Tina Trivanović, član 
 
Skupština  jednoglasno prihvaća predloženi sastav verifikacijske komisije. 
 
Zapisničar: 
 
-  Mario Pavić 
 
Ovjerovitelji zapisnika: 
 
-  Pero Mihelčić, 
-  Branko Pavković. 
 
Skupština jednoglasno prihvaća predložene zapisničara i ovjerovitelje zapisnika. 
 



 
Predsjednik Verifikacijske komisije gospodin Nikola Filipović preuzima od tajnika 
prikupljene vjerodajnice te nakon izvršenog uvida verifikacijske komisije izvješćuje:   
 
Današnjoj skupštini prisustvuje 32 predstavnika klubova sa urednim vjerodajnicama i 
aktivnim mandatom.  
 
Kako je u ŠZG Ogulina udruženo 43 udruge to je skupština sa 32 predstavnika postigla 
kvorum i sve odluke koje će se danas donositi bit će pravovaljane. 
 
Predsjednik Radnog predsjedništva Darko Pribanić, po izvršenom izboru radnih tijela i 
objavi kvoruma, predlaže na usvajanje slijedeći 
 
Dnevni red: 
 
1.)   Otvaranje Skupštine 

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

 
2.)   Izvješće o radu ŠZG Ogulina u 2009. godini  
 
3.)   Izvješće o financijskom poslovanju ŠZG Ogulina u 2009. godini 
 
4.)   Izvješće Nadzornog odbora ŠZG Ogulina za 2009. godinu 
 
5.)   Rasprava po izvješćima i njihovo usvajanje 
 
6.)   Prijedlog Programa javnih potreba u športu grada Ogulina za 2011. godinu 
 
7.)   Razno 
 
 
Prije glasovanja o predloženom dnevnom redu predstavnik Badminton kluba Ogulin 
gospodin Tomislav Luketić predlaže izmjenu dnevnog reda. Traži da se točka 6.) 
Prijedlog Programa javnih potreba u športu grada Ogulina za 2011. godinu skine s 
današnje sjednice jer u dnevnom redu nije predviđena točka Financijski plan ŠZG 
Ogulina za 2011. godinu. Kako navodi Luketić,  bespredmetno je  razmatrati Prijedlog 
Programa javnih potreba  ako se ne odlučuje i o financijskim sredstvima predviđenim za 
za realizaciju programskih namjena.  
Gospodin Marijan Turković predstavnik KK Policajac pozdravlja uvrštenje Prijedloga 
Programa javnih potreba u športu grada Ogulina za 2011. godinu u dnevni red skupštine. 
No, prigovara činjenici da članovi skupštine nisu mogli staviti svoje primjedbe na 
predloženi program.  



Tajnik Mario Pavić podsjeća na  prošlu skupštinu kada su se primjedbe  istog 
predlagatelja odnosile na proceduru i naknadnu skupštinsku verifikaciju programa što  se 
sada izbjegava. 
Što se pak tiče Prijedloga financijskog plana za 2011. godinu tajnik smatra da bi bilo  
neozbiljno danas nakon proteka svega četiri mjeseca  2010. godine donositi financijski 
plan za 2011. godinu.  
Financijski plan predložit će se gradu po ustaljenoj proceduri u mjesecu listopadu kad 
budu poznati elementi  punjenja gradskog proračuna. Svaki član zajednice do tada može 
dostaviti Izvršnom odboru svoj prijedlog  financijskog plana za 2011. godinu i na taj 
način utjecati na njegovo kreiranje. 
Navod gospodina Turkovića da članovi skupštine nisu mogli iznesti primjedbe i dopune 
na tekst prijedloga programa javnih potreba u športu grada ne stoji jer su materijali za 
skupštinu dostavljeni članovima prije deset dana pa su zainteresirani mogli pripremiti i 
predložiti izmjene i dopune, a to će moći učiniti  i danas kad ta točka bude na redu.  
 
Nakon toga Predsjednik radnog predsjedništva  daje na glasovanje predloženi dnevni red.  
 
Skupština je, nakon prebrojanih glasova, utvrdila slijedeći rezultat glasovanja: 
 
ZA :                         28 glasova, 
PROTIV:                   1 glas, 
SUZDRŽANIH:        3 glasa. 
 
 
tako da je od predsjednika predloženi dnevni red zasjedanja današnje Skupštine ŠZG 
Ogulina  usvojen većinom glasova. 
 
 
Ad 1.)  
 
Predsjednik Radnog predsjedništva konstatira da je prva točka dnevnog reda izborom 
radnih tijela, izvješćem predsjednika verifikacijske komisije o postignutom kvorumu i 
usvajanjem dnevnog reda upravo provedena. 
 
 
Ad 2.)  
 
 
Predsjednik ŠZG Ogulina gospodin Darko Pribanić podnio je izvješće o radu zajednice u 
2009. godini u pismenom obliku uz napomenu da je izvješće o radu zajednice i 
postignutim rezultatima već podneseno u okviru četverogodišnjeg izvješća usvojenog 
krajem prošle godine na  Izbornoj skupštini ŠZG Ogulina. 
S obzirom na to jedinstven je stav skupštine da se izvješće ne treba ponovo usmeno 
iznositi. 
Izvješće je u pisanom obliku podijeljena svim članovima zajednice te je sastavni dio ovog 
zapisnika. 



Ad 3.)  
 
 
Izvješće o financijskom poslovanju ŠZG Ogulina i završnom računu za 2009. godinu 
skupštini je podnio tajnik zajednice Mario Pavić. 
Izvješća je u pisanom obliku podijeljeno svim članovima zajednice te je sastavni dio 
ovog zapisnika. 
 

 
 

 FINANCIJSKO POSLOVANJE  
 ŠPORTSKE ZAJEDNICE  GRADA OGULINA 

 
IZVJEŠĆE ZA 2009. GODINU 

 
 
 

PRIHODI 
 
 
 

A) Tijekom 2009. godine Športska zajednica ostvarila je prihode u visini 
2.362.610,90  kuna   

 
 
 

PRIHOD Športske zajednice čine  
 
 
 
I     PRIHODI OD IMOVINE  (468.610,90  kuna) se ostvaruju od prodaje termina u 
športskim objektima, najma prostora, od kamata i   slično.   
       
Prihodi od imovine dolaze iz dva osnovna izvora 
  
1. prihodi od financijske imovine             -         217,77 kuna   =      0,05    %    prihoda 
2. prihodi od nefinancijske imovine         -  468.393,13 kuna   =    99,95     %   prihoda     
  
                                                                                                =     100,00    %   prihoda  
 
 
Prihodi od imovine  (1. + 2.)  iznose  468.610,90 kuna  i  čine  19,84  %  ukupnog  
prihoda  Športske zajednice. 
 
 



Športska zajednica ostvaruje prihode od imovine putem slijedećih izvora 
 
1.  prihod Športske zajednice-najam škole - 306.187,69  kuna =     65,34    %  prihoda   
     od  imovine, 
                           GŠD  =  133.734,63  kn. 
                           SD     =  107.219,20  kn. 
                           ŠŠD   =    60.633,54  kn. 
                           ŠZ      =      4.600,32  kn. 
2.  prihod - najam Gradska dvorana         -     98.571,90  kuna    =    21,04    %  prihoda,  
3.  prihod - najam Mala gradska dvorana -       5.482,80  kuna    =      1,17    %  prihoda, 
4.  prihod - najam  Školska dvorane         -       1.080,00  kuna    =      0,23    %  prihoda,  
5.  prihod - najam Mala školska dvorane  -       2.295,00  kuna    =     0,50     %  prihoda, 
6.  prihod - najam Teniska dvorana          -     46.844,58  kuna    =    10,01    %  prihoda,     
7.  prihod - najam Kuglana Klek              -       1.701,64 kuna     =      0,37    %  prihoda, 
8.  prihod - najam  Sokolski dom             -       6.229,52  kuna    =      1,34    %  prihoda. 
                
 
Ukupno                                                        468.610,90 kuna    =   100,00    %  prihoda  
                                                                                                                           od imovine 
 

II    PRIHODI OD DONACIJA  ( 1.894.000,00  kuna). 
 
 
Prihodi od donacija dolaze iz dva osnovna izvora 
  
1.  prihodi iz proračuna grada Ogulina   -  1.800.000,00 kuna   =      95,04    %   prihoda 
2.  prihodi iz proračuna SŠKŽ                -       94.000,00 kuna   =        4,96     %   prihoda     
  
                                                                                                   =     100,00    %   prihoda  
     
Prihodi od donacija iz proračuna ( 1.+ 2.)  iznose  1.894.000,00 kuna  i  čine  80,16   %   
ukupnog prihoda Športske zajednice. 
 
 
 
 
 

RASHODI 
 
 
 

B) Tijekom 2008. godine Športska zajednica ostvarila je rashode u visini 
2.388.584,62 kuna. 

 
 
 



RASHOD Športske zajednice čine: 
  

1.)   rashodi za radnike                          557.667,86  kuna      =  23,34 %    rashoda, 
 
2.)   materijalni rashodi                         605.693,67  kuna      =  25,36  %   rashoda, 
     
3.)   rashodi amortizacije                           1.571,64  kuna      =   0,07  %    rashoda, 
   
4.)   financijski rashodi                              3.026,97  kuna      =    0,13  %   rashoda, 
 
5.)   donacije                                        1.184.624,48  kuna      =   49,60  %   rashoda, 
 
6.)   ostali rashodi                                     36.000,00  kuna     =     1,50  %   rashoda. 
 
Rashodi   ukupno                                2.388.584,62  kuna     = 100,00  %    
 
 

1.) Rashodi za radnike ( 557.667,86  kuna ) čine 
 

 
- plaće za redovan rad ( 466.704,69 kuna ) odnose se na neto plaće šestero 

zaposlenih od početka godine do polovine mjeseca rujna, a osmero zaposlenih od 
polovine rujna do kraja godine, zatim na ugovore o djelu, poreze, doprinose na 
mirovinsko i invalidsko osiguranje i krizni porez.     

 
- Ostali rashodi za radnike (  7.500,00 kuna ) odnose se na jubilarne nagrade i 

naknadu za smrtni slučaj 
 

- doprinos na plaće ( 83.463,17 kuna ) čine doprinosi za zdravstveno osiguranje, 
dodatno zdravstveno osiguranje i doprinos za zapošljavanje.                                                                 

 
Ovi izdaci su skromni i u prosjeku mjesečno po zaposlenom, računajući plaće i sve 
naknade, terete Športsku zajednicu sa oko od šest i pol tisuća kuna. 
Važno je istaknuti da zajednica cjelokupni trošak s ovog osnova alimentira  prihodima iz 
vlastite djelatnosti, dakle izdaci za zaposlene, osim izdataka za plaću tajnika, alimentiraju 
se prihodima od imovine.  
 
 

2.) Materijalni rashodi  ( 605.693,67  kuna ) sastoje se od 
 

 
- naknade troškova radnicima ( 20.031,00 kuna ) za službena putovanja, za 

dnevnice, za prijevoz na posao 
 
- ostale naknade radnicima u vidu uskrsnice, regresa i božičnice (16.500,00 kuna)  
 



- naknade volonterima za obavljanje djelatnosti ( 37.240,00 kuna) obuhvaćaju 
ugovore o djelu za trenerski posao , za posao loženja centralnog grijanja, za 
priredbe, za suđenje 

- naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima ( 4.345,00 kuna )  
odnose se na putne troškove i dnevnice predstavnika ŠZ u SŠKŽ. 

- rashodi za usluge ( 178.602,96 kuna ) odnose se na usluge promidžbe u 
      medijima, foto video usluge, računovodstveno financijske usluge, usluge čišćenja,    
      poliranja parketa, elektro usluge, usluge Vodovod i kanalizacije,zamjena krovišta,   
      HT usluge, usluge dimnjačara, odvjetnika, projektiranja, održavanja web stranica,    
      servisa kotlovnica i sl. 

 
- rashodi za materijal i energiju ( 268.312,41 kuna) čine   

 
rashodi utrošeni na sirovine i materijal  ( 96.487,34) potreban za poslovanje i 
održavanje športskih objekata kojim upravlja športska zajednica i  
rashodi utrošeni na energiju ( 171.825,07 kuna) 

 
Troškovi energije  odnose se na potrošnju električne energije u športskim objektima   
(79.139,16 kuna) i potrošnju lož ulja u športskim objektima (92.685,91 kune) u ukupnom 
iznosu od 171.825,07 kuna.  
 
Trošak  električne energije (79.139,16 kuna)  učinjen po športskim objektima  je 
slijedeći: 
 
-   Športska zajednica - zamjena mjernog mjesta  GŠD                        10.733,32  kune, 
                                   - novo mjerno mjesto         GKK                          4.470,61  kune,                                    
-   Sokolski dom                                                                                       4.764,69  kune,  
-   Gradska športska dvorana                                                                  37.093.81  kune,  
-   Školska dvorana       ( mjeseci listopad - prosinac - dio platio grad)   1.933,90  kune, 
-   Teniska dvorana                                                                                 16.714,91  kune, 
-   Kuglana   ( nepuna dva mjeseca – studeni i prosinac)                         3.427,92  kune.   
 
Trošak lož ulja (92.685,91 kune) za grijanje športskih objekata  je slijedeći: 
 
-   Športska zajednica   - gorivo kosilica                                                        57,42  kune,    
-   Sokolski dom                                                                                      11.810,00  kuna,  
-   Gradska športska dvorana                                                                   42.548,83  kuna, 
-   Teniska dvorana                                                                                  23.569,66  kune,     
-   Školska dvorana       ( dva i pol mjeseca listopad- prosinac )             14.700,00  kune. 
                                                                   
 -     ostali nespomenuti materijalni rashodi ( 80.662,30 kuna) odnose se na 

premije osiguranja objekata ( 67.849,14 kuna ) i reprezentaciju (12.813,16 kuna). 
 
3.)     Rashodi amortizacije ( 1.571,64  kuna ) su neznatni ( nadstrešnica, usisavač) jer su   
         športski objekti vlasništvo grada, a amortizacija je obračunata na osnovna sredstva  
         nabavljena u 2009. godini.            



4.)     Financijski rashodi  (3.026,97 kuna) odnose se na bankarske usluge (3.005,15  
    kuna) i zatezne kamate (21,82 kune). 

 
5.)     Donacije (1.184.624,48 kuna) obuhvaćaju transfere prema udruženim članovima     
         (1.158.824,48 kn.) kao i stipendije istaknutim športašima (25.800,00 kn.). 

 
a)  Transferi udruženim klubovima i društvima  

 
Športska zajednica je tijekom 2009. godine temeljem Pravilnika o raspodjeli sredstava    
 izvršila transfere udruženim klubovima u slijedećim iznosima: 
 
- Auto klub Klek                                          26.485,39   kuna, 
- Badminton klub Ogulin                               1.941,00   kuna  +  objekt bez naknade, 
- Društvo za športsku rekreaciju Ogulin        1.000,00  kuna   +  objekt bez naknade, 
- Frankopanski strijeličari                            10.821,72   kuna  +  objekt bez naknade, 
- Gimnastički klub Ogulinski sokol             22.664,68   kuna, 
- Košarkaški klub Ogulin                             56.630,43   kuna, 
- Kuglački klub Klek                                   72.666,73   kuna, 
- Kuglački klub Ogulin-žene                       53.135,40   kuna,  
- Kuglački klub Policajac-muški                 20.694,57   kuna, 
- Kuglački klub Policajac-ženski                 28.698,11   kuna, 
- Kuglački klub Poštar                                 14.494,57   kuna, 
- Kuglački klub  Obrtnik                              18.574,57   kuna, 
- Kuglački klub Željezničar-Branitelj            3.671,14   kuna,  
- Kuglački savez grada Ogulina                     9.200,00   kuna  + objekt bez naknade, 
- Nogometni klub Dobra                            116.673,67   kuna, 
- Nogometni klub Ogulin                           187.542,78   kuna, 
- Nogometni klub Mladost                         104.963,67   kuna, 
- Odbojkaški klub Ogulin                             31.094,96   kuna, 
- Old timer klub Ogulin                                  2.000,00   kuna, 
- Ogulinski šahovski klub                            17.918,90   kuna  + objekt bez naknade, 
- Paintball klub Ogulin                                   1.000,00   kuna, 
- Rafting klub Riječni jahači                          1.500,00   kuna, 
- Rukometni klub Ogulin-muški                  92.583,01   kuna, 
- Rukometni klub Ogulin-ženski                  92.113,39   kuna, 
- Skijaški klub Bjelolasica                             5.385,10   kuna, 
- Sportsko rekreacijska udruga Start              2.500,00   kuna  + objekt bez naknade, 
- Stolnoteniski klub Klek                               4.337,01   kuna, 
- Športsko ribolovno društvo  Ogulin            4.000,00   kuna, 
- Tae kwon do klub Ogulin                            1.745,60   kuna  + objekt bez naknade, 
- Teniski klub Frankopan                               1.728,50   kuna, 
- Teniski klub Ogulin                                 136.575,24   kuna,   
- Veslački klub Sabljaci                               10.984,34   kuna  + objekt bez naknade, 
- Udruga slijepih Ogulin                                3.500,00   kuna. 

 



b) Stipendije ( 25.800,00 kuna ) do kraja mjeseca lipnja isplaćivane su u 
visini 300,00 kuna i dobivali su je do tada kategorizirani športaši . Od 
mjeseca srpnja stipendija je povećana na iznos od 500,00 kuna mjesečno i  
dobivaju je športaši koji imaju kategorizaciju HOO. 

 
 

6.)    Ostali rashodi   (  36.000,00 kuna ) odnose se na isplatu nagrada na     
      malonogometnom turniru (30.000,00 kuna) kao i na dodatno zdravstveno osiguranje   
      zaposlenih u zajednici kod Sunce osiguranja (6.000,00 kuna).   
 
Športska zajednica, nadalje, dala je bez naknade na korištenje objekte kojim 
upravlja što predstavlja evidentan trošak ( el. energija, lož ulje, materijali za 
čišćenje radni sati zaposlenih) čime ispunjava i široku društvenu funkciju koja nije 
vezana uz šport. Kroz taj vid svojeg djelovanja s oko 200.000,00 kuna potpomaže 
rad slijedećih subjekata: 
 
-  Društvo Naša djeca  (cca 100.000,00 kuna),  
-  Pučko otvoreno učilište (cca 30.000,00 kuna),  
-  Udruga Oda prijateljstva (cca 10.000,00 kuna),  
-  Hrvatska vojska (cca 20.000,00 kuna),  
-  MUP (cca 10.000,00 kuna),  
-  Mjesni odbori grada (cca 5.000,00 kuna),  
-  HVIDR-a (cca 30.000,00 kuna) i drugi 
 
 
 
Ad 4.) 
 
Izvješće Nadzornog odbora ŠZG Ogulina o obavljenom nadzoru poslovanja u 2009. 
godini  skupštini je predočila predsjednica  NO ŠZG Ogulina  gospođa Bosiljka Dolušić.  
Posebno se u svom izvješću osvrnula na porez na dodanu vrijednost koji je tijekom 2009. 
godine obračunat u visini 100.205,49 kuna od čega  obračunati pretporez iznosi 
34.195,05 kuna dok je porezna obveza za uplatu iznosila 66.010,44 kune. 
Izvješće je u pisanom obliku podijeljeno svim članovima zajednice te je priloženo ovom 
zapisniku čiji je sastavni dio. 
 
Ad 5.) 
 
Predsjednik zajednice, nakon podnesenih izvješća, otvara raspravu o sva tri skupštini 
prezentirana izvješća.  
 
Gospodin Luketić u svom osvrtu na podnesena izvješća dovodi u pitanje vjerodostojnost 
financijskih izvješća jer je po njemu vidljivo da je u financijskom poslovanju iskazan 
gubitak od 25.973,74 kuna a nigdje nije navedeno kako će se taj gubitak pokriti odnosno 
sanirati. Smatra da je iskazani gubitak u stvari prikriven jer u rashodima nije prikazan  
iznos od oko 100.000,00 kuna plaćenog PDV-a,  240.000,00 kuna iz stavke zajednički 



programi športa, 230.000,00 kuna iz stavke naknada za stručni rad, zatim rashodi za 
rekreaciju i  invalide, a posebno nisu  prikazana amortizacija i utrošena sredstva za 
održavanje športskih objekata, sanaciju i rekonstrukciju popratnih prostora u dvorani i 
slično što sve multiplicira gubitak koji je dakle, tvrdi Luketić višestruko veći i penje se na 
par milijuna kuna. 
U skladu s tim ne prihvaća financijsko izvješće, a proziva i Nadzorni odbor koji u svom 
izvješću prešućuje ove od njega navedene činjenice zbog čeg ne prihvaća ni izvješće 
Nadzornog odbora. 
Konstatira da iz provjerenih glasina zna da predsjednik i tajnik nisu dopustili Badminton 
klubu korištenje dvorane čime su onemogućili brojne natjecatelje iz ovog športa da 
treniraju i idu na natjecanja. 
Gospodin Zdravko Tešić iz šahovskog kluba ne prihvaća način na koji Luketić u stvari 
proziva sve u športskoj zajednici za pronevjeru te konstatira da je izvješće cjelovito i 
korektno a ako postoji u izvješću nešto što je namjerno izmijenjeno ili skriveno s time se 
trebaju baviti druge institucije koje to mogu ustanoviti u svojim kontrolama. 
Gospodina Željka Stipetića zanima gdje se u izvješću vidi stavka PDV-a na troškovnoj 
strani dok gospodin Marijan Turković prigovara predsjedniku zajednice na podozrivom 
komentaru kojim prokazuje one koji su se zalagali da zajednica uđe u sustav PDV-a .  
Još je neke predstavnike u skupštini (gospodin Salopek i gospođa Trivanović) zanimalo 
da li su klubovi zbog ulaska zajednice u sustav PDV-a dobili manje sredstava.  
 
 
Predsjednik zajednice, predsjednica Nadzornog odbora i tajnik zajednice odgovorali su 
na postavljena pitanja iz kojih  odgovora je vidljivo 
 

1. da je završni račun zajednice izradila ovlaštena pravna osoba za financijsko – 
knjigovodstvene poslove IVMA d.o.o. 

2. da je financijsko izvješće podneseno u skladu s računovodstvenim standardima koji 
vrijede za računovodstvo neprofitnih organizacija ( športska zajednica je kao 
udruga neprofitna organizacija) 

3. da  su prigovori gospodina Luketića rezultat nedovoljnog poznavanja financijsko 
računovodstvene materije. 

4. da je konstatacija kako je Badminton klubu onemogućeno da koristi dvoranu lažna i 
netočna (u tom smislu predsjednik Badminton kluba javno je pozvan da iskaže 
potrebe za korištenjem dvorane te će potom članovima kluba biti omogućeno 
korištenje dvorane u traženom broju sati tijekom cijele godine dakako pod 
jednakim uvjetima koji vrijede za sve članovima zajednice što znači za klub koji 
nije u sustavu stalne raspodjele bez naknade). 

 
Predsjednik zajednice je nakon što su iscrpljena sva pitanja i dati svi odgovori i 
pojašnjenja zaključio raspravu. 
 
Predsjednik ŠZG Ogulina  potom daje  
 
-  Izvješće o radu ŠZG Ogulina u 2009. godini  
-  Izvješće o financijskom poslovanju ŠZG Ogulina u 2009. godinu i 



-  Izvješće Nadzornog odbora ŠZG Ogulina o provedenom nadzoru poslovanja  ŠZG    
   Ogulina u 2009.  godini 
 
na usvajanje skupštini. 
 
Skupština je, nakon prebrojanih glasova, utvrdila slijedeći rezultat glasovanja: 
 
 
ZA:                         28 glasa, 
PROTIV:                  1 glasa, 
SUZDRŽANIH:       3 glasa 
 
te je većinom glasova donesla ODLUKU: 
 
Usvaja se izvješće  Predsjednika o radu ŠZG Ogulina u 2009. godini. 
 
Usvaja se Izvješće Tajnika o financijskom poslovanju ŠZG Ogulina u 2009. godini. 
 
Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora ŠZG Ogulina o provedenom nadzoru poslovanja 
ŠZG Ogulina u 2009.  godini. 
 
 
Ad 6.) 
 
Tajnik je, zbog stalnih prijepora i nerazumjevanja, objasnio zakonsku proceduru pri 
donošenju Prijedloga Programa javnih potreba u športu. 
Športska zajednica je sukladno Zakonu o športu predlagatelj programa koji, kad ga 
donese, upućuje gradu na usvajanje. Grad, temeljem prijedloga športske zajednice,  
utvrđuje i donosi Program javnih potreba u športu grada na osnovu kojeg programa se u 
proračunu krajem godine utvrđuje visina sredstva za šport u slijedećoj godini (zavisi 
jasno od mnogo faktora, a ne samo od iskazanog prijedloga potreba športske zajednice). 
Utvrđena sredstva iz proračuna namijenjena financiranju javnih potreba u športu grada 
izdvajaju se temeljem istog zakona na račun športske zajednice koja potom skrbi o 
ostvarivanju programa. 
Nakon prezentirane procedure tajnik zajednice  je sadržaj  Prijedloga Programa javnih 
potreba u športu grada Ogulina za 2011. godinu detaljno obrazložio članovima skupštine. 
Na prezentirani prijedlog, čiji tekst  je dostavljen svim članovima skupštine u skladu sa 
statutarnom odredbom  deset dana  prije održavanja, nije bilo primjedbi niti je bilo 
dopuna pa je predsjednik dao Prijedlog Programa javnih potreba u športu grada Ogulina 
za 2011. godinu skupštini na usvajanje. 
 
 
Skupština je, nakon prebrojanih zastupnika (utvrđenog kvoruma jer su pojedinci napustili 
prostoriju) pristupila glasovanju i utvrdila slijedeći rezultat glasovanja: 
 
 



ZA:                         24 glasa, 
PROTIV:                  2 glasa, 
SUZDRŽANIH:          nema ( konstatira se da 6 zastupnika nije prisutno u dvorani   
                                               prilikom glasovanja ), 
 
te je većinom glasova donesla ODLUKU: 
 
Utvrđuje se Prijedlog Programa javnih potreba u športu grada Ogulina za 2011. 
godinu. 
 
Prijedlog Programa javnih potreba u športu grada Ogulina za 2011. godinu 
upućuje se u grd  Gradskom vijeću na usvajanje. 
 
 
Ad 7.) 
 
Pod točkom Razno nije bilo prijedloga niti pitanja pa je Predsjednik ŠZG Ogulina 
gospodin Pribanić zaključio  rad redovne godišnje sjednice skupštine športske zajednice u 
22,15 sati.  
 
 
 
 
 
Zapisnik sastavio:               -    Mario Pavić 
 
 
 
Ovjerovitelji zapisnika:      -    Pero Mihelčić, 
 
 
 
                                           -    Branko Pavković. 
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G R A D A   O G U L I N A 
PREDSJEDNIK: 
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