
ŠPORTSKA ZAJEDNICA 
G R A D A   O G U L I N A 
Ogulin,  17. rujna  2012.                                                                                
                                           
 
          
                                                                                
                                                      

Z a p i s n i k 
sa 24. sjednice IO ŠZG Ogulina 
održane dana  17. rujna  2012. godine    

s početkom u 19'00 sati u prostorijama zajednice 
 
 

 
 
Prisutni članovi:  Darko Pribanić,  Tone Radočaj, dr.Tihomir Belina, 
                              Ivan Petrušić, Milan Brozinić 
  
Odsutni članovi:  dr. Marijan Magdić,   
 
Ostali prisutni  :  Bosiljka Dolušić, Boris Grgurić, Zvonko Ranogajec, Mario Pavić   
 
 
 
 
Predsjednik ŠZG Ogulina predlaže slijedeći 
 
 
                Dnevni red:  
 
      1.)   Usvajanje zapisnika s 23. sjednice Izvršnog odbora 

2.)   Provedba Izborne skupštine ŠZG Ogulina 
3.)   Izbor osoba koje će zastupati ogulinski šport u SŠKŽ u mandatnom razdoblju  
       2012.- 2016. godina 

 
 
 

Ad 1.)  
 
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Usvaja se zapisnik s  23. sjednice Izvršnog odbora održane dana 05. rujna 2012. godine. 
 
 
 



Ad 2.) 
 
Izvršni odbor je donio slijedeće:  
 
UPUTE ZA PROVEDBU SJEDNICE SKUPŠTINE ŠZG OGULINA 
 
AD 1.)  OTVARANJE SKUPŠTINE I PRIJEDLOG   
              DNEVNOG REDA 
 
a)  OTVARANJE SKUPŠTINE  I PRIJEDLOG DNEVNOG REDA 
 
                     -skupštinu otvara Predsjednik ZŠUG Ogulina i daje prijedlog dnevnog reda. 
                      - po usvojenom dnevnom redu prelazi na izbor radnih tijela 
  
b) IZBOR RADNOG PREDSJEDNIŠTVA 
 
                -predsjednik daje prijedlog za predsjednika i 2 člana radnog predsjedništva  
 
                        PREDSJEDNIK:   Darko Pribanić 
                        ČLAN               :     (odrediti na skupštini) 
                             ČLAN            :    (odrediti na skupštini) 
 
                   -po izboru radno predsjedništvo preuzima vođenje skupštine 
 
c) IZBOR VERIFIKACIJSKE KOMISIJE 
 
                -predsjednik radnog predsjedništva predlaže predsjednika i 2 člana  
                  verifikacijske komisije 
 
                          PREDSJEDNIK :   (odrediti na skupštini) 
                               ČLAN                :    (odrediti na skupštini) 
                               ČLAN                :   (odrediti na skupštini) 
 
                -verifikacijska komisija preuzima i provjerava pravovaljanost 
                  vjerodajnica predstavnika udruga na skupštini 
                -obznanjuje skupštini i radnom predsjedništvu broj predstavnika udruga  
                 sa urednim vjerodajnicama na temelju čega se utvrđuje kvorum 
 
d) IZBOR IZBORNE KOMISIJE 
 

- predsjednik radnog predsjedništva predlaže predsjednika i 2 člana izborne 
                      komisije 
 
                            PREDSJEDNIK:  (odrediti na skupštini) 
                                 ČLAN                :  (odrediti na skupštini) 
                                 ČLAN                :  (odrediti na skupštini) 
 
                -izborna komisija prebrojava glasove ili u slučaju tajnog glasovanja vrši   
                 prikupljanje glasačkih listića i sačinjava listu rezultata po redu navođenja na  
                glasačkom listiću 



 
 IZBOR ZAPISNIČARA I OVJEROVITELJA ZAPISNIKA 
 

- predsjednik radnog predsjedništva predlaže zapisničara i dva ovjerovitelja  
                      zapisnika koji će voditi i ovjeriti zapisnik 
 
  ZAPISNIČAR                                 :  Mario Pavić 
  OVJEROVITELJ ZAPISNIKA      :  (odrediti na skupštini) 
  OVJEROVITELJ ZAPISNIKA      :  (odrediti na skupštini) 
 
AD 2.) - IZVJEŠĆE O RADU ŠZGO ZA 2009-12 GODINU 

- Izvješće je dostavljeno svim predstavnicima u skupštini kao informacija i o 
njemu se ne glasuje 

 
AD 3.) - PLAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA za 2013.  
                 - Izvješće su dostavljena u materijalima uz poziv 
                   za skupštinu svim predstavnicima. Predsjednik i tajnik ih prezentiraju. 
 
              RASPRAVA PO IZVJEŠĆIMA I  USVAJANJE 
 
                -predsjednik stavlja izvješća na raspravu pojedinačno i po zaključenoj raspravi                       
                 izvješća se pojedinačno usvajaju  
 
AD 4.) RAZRJEŠENJE TIJELA ŠZG OGULINA 
                -Skupština razrješava sve izabrane članove svih tijela zbog isteka mandata    
 
AD 5.) IZBOR  
 

- PREDSJEDNIKA ŠZG OGULINA 
 
                   - glasovanje je u skladu s člankom 20 stavak 6  Statuta javno 
                   - u slučaju da skupština odluči da glasovanje bude tajno predstavnik    
                    Izborne  komisije svim punomoćnicima na skupštini podijelit će glasačke    
                    listiće sa   imenima kandidata za predsjednika zavedenim abecednim redom     
                    na listiću 
                   - članovi Izborne komisije po izvršenom glasovanju ( zaokruživanjem  
                     rednog broja ispred imena kandidata ) prikupljaju glasačke listiće 
                     i u skladu sa Poslovnikom sačinjavaju listu rezultata  
 
 
 PROGLAŠENJE PREDSJEDNIKA ZŠUG OGULINA 
 
                     - kandidat sa natpolovičnim brojem glasova proglašava se za predsjednika     
                        ŠZG Ogulina 
 
     PREDSTAVLJANJE PROGRAMA RADA     
                                      
                     - predsjednik ima do 10 minuta da predstavi svoj program rada 
 



- ČLANOVA IO 2 DOPREDSJEDNIKA i NO 

 
                     - predsjednik predlaže  šest ( 6 ) članova Izvršnog     
                       odbora  o kojima skupština glasuje pojedinačno  
                     -predsjednik predlaže dva dopredsjednika 
                     - predstavnici u skupštini predlažu tri člana Nadzornog odbora 
 
 
AD 6.) RAZNO - molba za prijem novih članova 
 
 
Izvršni odbor  jednoglasno donosi zaključak: 
 
Određuju se osobe koje će sudjelovati u provođenju skupštine kao i radnje potrebne za 
pripremu i provođenje Izborne skupštine Športske zajednice Grada Ogulina.  
 
 

Ad 3.) 
 
 
Izvršni odbor  jednoglasno donosi odluku: 
 
 
U Skupštinu Saveza športova Karlovačke Županije u mandatnom razdoblju  
2012.-2016. određuju se slijedeći predstavnici Ogulina: 
 

1. Darko Pribanić 
2. Dr.Marijan Magdić 
3. Željko Tonković 
4. Mladen Dubić 

 
 

 
 
Sjednica je završila sa radom u 19,30 sati. 
 
Zapisnik sastavio:  Mario Pavić 
 
 
 
ŠZG Ogulina     
Predsjednik:   
Darko Pribanić v.r. 


