
ZAJEDNICA ŠPORTSKIH 
UDRUGA GRADA OGULINA 
Ogulin,  19. lipnja 2007. 
 
 
 
 
 

Z a p i s n i k 
Sa 07. sjednice IO ŠZG Ogulina 

održane dana 19. lipnja 2007. god. s po�etkom u 20'oo sati. 
u prostorijama Športske zajednice Grada Ogulina 

 
 
 
 

Prisutni �lanovi:   Darko Pribani�, Janko Lipoš�ak, Željko Stipeti�  
                               Marijan Magdi�,  Josip Koli�, Vlado Koli� 
Odsutni �lanovi:   Tone Rado�aj  
Ostali prisutni  :   Mario Pavi�, Tomislav Zrnc     
                                
 
 
      Dnevni red: 
  

1.) Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice IO ŠZG Ogulina 
2.) Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u stru�noj službi zajednice 
3.) Raspisivanje oglasa za radno mjesto u zajednici 
4.)  Sazivanje Redovne izvještajne Skupštine ŠZG Ogulina 
5.) Razno 

 
 
Ad1.) 
 
  
Usvajaju se zapisnik sa 6. sjednice  IO ŠZG Ogulina održane dana 19. lipnja  2007. 
godine.                
             
Ad 2.) 
 
 
Prijedlog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u stru�noj službi 
zajednice �lanovi IO zajednice razmotrit �e i u razdoblju od mjesec dana na njega �e 
staviti primjedbe odnosno dopuniti ga sa novim prijedlozima.  
 
Nakon toga, usuglašeni tekst pravilnika stavit �e se na usvajanje na sjednicu IO 
zajednice.  
  



Ad3.) 
 
Zadužuje se tajnik zajednice da preko Ureda za zapošljavanje  raspiše oglas za popunu 
radnog mjesta u stru�noj službi zajednice na radno mjesto Sportski animator – 
referent sa uvjetima koji se nalaze u prijedlogu Pravilnika o organizaciji i 
sistematizaciji radnih mjesta u stru�noj službi zajednice, a odnose se na radno mjesto 
Sportski animator - referent. 
 
Ad 4.) 
 
Redovna godišnja skupština Športske zajednice Grada Ogulina održat �e se u nedjelju  
01. srpnja 2007. godine s po�etkom u 11,00 sati u prostoru gradske športske dvorane 
Ogulin, Bolni�ka 11. 
Za sjednicu redovne godišnje skupštine predvi�a se slijede�i dnevni red: 
 
1.)  Otvaranje Skupštine 

  - Izbor radnog predsjedništva 
  - Izbor verifikacijske komisije 
  - Izbor zapisni�ara i dva ovjerovitelja zapisnika 

2.)  Izvješ�e o radu ŠZG Ogulina u 2006. godini  
3.)  Izvješ�e o financijskom poslovanju ŠZG Ogulina za 2006. godinu 
4.)   Izvješ�e Nadzornog odbora ŠZG Ogulina 
5.)   Rasprava po izvješ�ima i njihovo usvajanje 
6.)   Primanje novih �lanova u ZŠUG Ogulina 
7.)   Razno 
 
 
Ad 5.) 
 
Gradskom poglavarstvu Grada Ogulina i Upravnom odboru Mjesnog odbora Puškari�i 
– Sv. Petar treba uputiti dopis u kojem �e se zamoliti postupanje i posredovanje na 
rješavanju nastale situacije u NK Dobra. 
Interes za hitno rješavanje nastalih problema leži prije svega u velikom broju mladih 
koji u NK Dobri imaju organiziranu stru�nu športsku i odgojnu skrb što je od 
nemjerljivog interesa ne samo športske zajednice nego i cjelokupnog grada, a naro�ito 
svih žitelja tog mjesnog odbora. 
    
          
                            
ŠZG Ogulina     
Predsjednik   
                                                                                                
Darko Pribani� 


