
                                                                                                                                                                                                                                                          
ŠPORTSKA  ZAJEDNICA 
G R A D A   O G U L I N A 
Ogulin, 12. ožujka 2014. 
 
 
 

Z a p i s n i k- Odluke 
sa 013. sjednice  IO  ŠZG  Ogulina 

održane dana  12. ožujka 2014. god. s početkom u 18'30 sati. 
u prostorijama zajednice 

 
Prisutni članovi:  Darko Pribanić, dr. Marijan Magdić, Boris Grgurić, 
                              Željko Tonković, Tone Radočaj, Zdravko Paušić, dr. Tihomir Belina. 
Odsutni članovi:  - 
Ostali prisutni  :   Mario Pavić-tajnik ŠZG Ogulina, Davorka Luketić – član NO ŠZG  
                              Ogulina 
 
Predsjednik ŠZG Ogulina predlaže slijedeći 
 
 
        Dnevni red:  

 
1.)    Usvajanje zapisnika s 10., 11. i 12.  sjednice Izvršnog odbora ŠZG Ogulina 
2.)    Izvješće s 29. Prvenstva grada Ogulina u malom nogometu 
3.)    Izvješće s izbora najboljih u športu grada Ogulina i izbora najboljih  

       u športu Karlovačke županije 
4.)    Odluka o otpisu potraživanja 
5.)    Programi HOO za lokalne zajednice 
6.)    Usvajanje Pravilnika o provedbi postupka bagatelne nabave 
7.)    Provedba postupka nabave zidne koš konstrukcije u Školskoj športskoj    

   dvorani Ogulin 
8.)    Raskid ugovora s UO „Vi“ 
9.)    Razno  - molbe klubova 

 
Ad 1.)  
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Usvaja se zapisnik s  010., 011. i 012. sjednice Izvršnog odbora održane dana  
05. prosinca 2013. godine,  07. siječnja 2014. godine i  20. veljače 2014. godine. 
 
Ad 2.)  
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Prihvaća se financijsko izvješće s 29. prvenstva grada Ogulina u malom nogometu 
održanog u organizaciji Športske zajednice Grada Ogulina.  



Ad 3.)  
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi zaključak: 
 
Prihvaća se izvješće s priredbe proglašenja najboljih u športu Grada Ogulina kao i 
izvješće s proglašenja najboljih u športu Karlovačke županije.  

 
Ad 4.)  
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku:  
 
Otpisuju se slijedeća potraživanja kupaca: 
 
01.01.14 120001356 GRAD OGULIN - Potraživanja od kupaca dobara 3.600,00 
01.01.14 120004320 HOC BJELOLASICA d.o.o. - Potraživanja od kupaca dobara     
                                                                                      4.000,00 
01.01.14 120008761 TURKALJ ALEN - Potraživanja od kupaca dobara 3.460,00 
01.01.14 7350 - Otpis potraživanja (usklađenje kupaca) 11.060,00 
 
Ad 5.)  
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi zaključak: 
 
Športska zajednica Grada Ogulina će  uputiti zahtjev HOO da kroz program „Aktivna 
zajednica“ sudjeluje s jednim trećinom sredstava u nabavci kombi vozila za potrebe 
svih klubova udruženih u ŠZG Ogulina. 
 
Također će svim klubovima bit će upućen  poziv i preporuka da mogu konkurirati za  
program HOO namijenjen lokalnim zajednicama „ Aktiv na zajednica“ kao i za 
program „ Od škole do olimpijskih igara“. 
 
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 30.04.2014. godine. 
 
Ad 6.) 
 
Izvršni odbor Športske zajednice grada Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Usvaja se Pravilnik o provedbi postupka bagatelne nabave 
 
Ad 7.) 
 
Izvršni odbor Športske zajednice grada Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Otpočinje se s provedbom postupka bagatelne nabave zidne koš konstrukcije koja će se 
postaviti u  Školsku športsku dvoranu Ogulin. 
 
 
 



Ad 8.) 
    
Izvršni odbor   ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Odbija se molba UO „Vi“  kojom traži da ostane u prostoru i da se poništi odluka o 
otkazu ugovora o najmu ugostiteljskog prostora u kuglani Klek. 
 
Ovlašćuje se odvjetnik da pokrene sudski postupak radi prisilnog iseljenja. 
 
Ad 9.) 
 
Izvršni odbor   ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
1.)  Odobrava se ženskom kuglačkom klubu slijepih i slabovidnih Ogulin-KA     

 financijska pomoć u visini 3.000,00 kuna za djelomično pokrivanje troškova liga     
 natjecanja u kojem klub sudjeluje.  

 
2.)  Odobrava se Paintball  klubu Ogulin  financijska pomoć od 2.000,00 kuna kao    

 potpora  nastupu u ligi Hrvatskog paintball saveza 2014. godine.   
         
3.) Odobrava se Teniskom klubu Frankopan  financijska pomoć od 1.500,00 kuna kao   
     Pomoć pri plaćanju godišnje članarine hrvatskom teniskom savezu. 
 
4.) Odobrava se školskom športskom društvu Osnovne škole IBM  financijska pomoć    
     od 1.000,00 kuna za pokrivanje dijela troškova natjecanja školskih ekipa na     
     županijskim natjecanjima provedenim tijekom mjeseca veljače i ožujka 2014. godine   
5.)   Odobrava se Nogometnom  klubu Mladost  financijska pomoć od 2.000,00   
       kuna za pokrivanje dijela troškova popravka i farbanja te osposobljavanja za   
       prijevoz članova kluba kombi vozila dobivenog od DVD Jasenak . 
 
6.)   Odobravaju  se Društvu za športsku rekreaciju Ogulin namjenska sredstva    
       predviđena za školovanje kadrova u visini  2.000,00 kuna za stručno usavršavanje  
       voditelja na tradicionalnim Ožujskim susretima koji će se održati u Lovranu od   
       27.-30. ožujka 2014. godine. 
 
7.)  Odobrava se Društvu za športsku rekreaciju Koci Ogulin financijska pomoć od   
       2.000,00  za obnovu i uređenje polivalentnog športskog igrališta.  
 
8.)  Odobravaju  se Kickboxing klubu  Ogulin namjenska sredstva u visini 1.500,00  
      kuna za školovanje kadrova  koja će se utrošiti za produženje licence trenerima  
      HKBS  Izidoru i  Goranu Kovačeviću za sezonu 2014/15.   
 
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina nadalje, jednoglasno donosi odluku: 
 
1.)   Gimnastičar Matej Stošić ostvaruje temeljem Rješenja HOO broj 982530 od 

14.02.2014. godine i ostvarene  kategorije Športaš Hrvatske V kategorije – Daroviti 
športaš  pravo na stipendiju u visini od 500,00 kuna mjesečno. 



 
Stipendija će se temeljem ovog rješenja isplaćivati na žiro račun sportaša slijedećih 
12 mjeseci dok važi predmetno rješenje. 

 
2.)   Gimnastičar Dominik Gnjatovi ć ostvaruje temeljem Rješenja HOO broj 982531  

od 14.02.2014. godine i ostvarene  kategorije Športaš Hrvatske VI  kategorije – 
Daroviti športaš  pravo na stipendiju u visini od 500,00 kuna mjesečno. 

 
       Stipendija će se temeljem ovog rješenja isplaćivati na žiro račun sportaša slijedećih 

12 mjeseci dok važi predmetno rješenje. 
 
3.)   Prima se u privremeno članstvo Športske zajednice grada Ogulina „Karate klub    

  Ogulin“ Ogulin. 
 

Odluka o primanju u privremeno članstvo uputit će se na potvrdu Skupštini ŠZG 
Ogulina. 

 

 

 

 
Sjednica je završila sa radom u 20,30 sati. 
 
Zapisnik sastavio:  Mario Pavić 
 
 
 
 
 
 
 
ŠZG Ogulina     
Predsjednik   
Darko Pribani ć v.r. 


