
                                                                                                                                                                                                                                                          
ŠPORTSKA  ZAJEDNICA 
G R A D A   O G U L I N A 
Ogulin,  02. travnja 2014. 
 
 
 

Z a p i s n i k- Odluke 
s 014. sjednice  IO  ŠZG  Ogulina 

održane dana  02. travnja 2014. god. s početkom u 20'00 sati. 
u prostorijama zajednice 

 
 
Prisutni članovi:  Darko Pribanić, dr. Marijan Magdić, Boris Grgurić, 
                              Tone Radočaj, Zdravko Paušić, dr. Tihomir Belina. 
Odsutni članovi:  Željko Tonković 
Ostali prisutni  :   Mario Pavić-tajnik ŠZG Ogulina,  
 
Predsjednik ŠZG Ogulina predlaže slijedeći 
 
        Dnevni red:  
 

1.) Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Izvršnog odbora ŠZG Ogulina 
2.) Izvješće ŠZG Ogulina o poslovanju u 2013. godini i usvajanje završnog    

           računa zajednice  
3.) Priprema redovne godišnje skupštine  
4.) Program javnih potreba u športu Grada Ogulina za 2015. godinu 
5.) Aktivnosti u svezi s pripremom dokumentacije za nabavku kombi vozila kroz 

program HOO „Aktivna zajednica“ 
6.) Razno - molbe klubova 

            - primanje novih članova u ŠZG Ogulina  
                      -  Biciklistički klub „Babaroge“ 
                      -  Karate klub Ogulin 

            
Ad 1.)  
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Usvaja se zapisnik s  013. sjednice Izvršnog odbora održane dana 12. ožujka 2014. 
godine. 
 
Ad 2.)  
 
Izvršni odbor Športske zajednice grada Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Usvaja se  završni račun Športske zajednice Grada Ogulina za 2013. godinu. 
Završni račun  upućuje se Skupštini ŠZG Ogulina na verifikaciju i usvajanje.  
 



Ad 3.)  
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi zaključak: 
 
Redovna sjednica skupštine Športske zajednice Grada Ogulina održat će se utorak 
15. travnja 2014. godine s početkom u 19:00 sati u prostorijama male gradske športske 
dvorane. 
 
Utvr đuju se prijedlog dnevnog reda i slijedeće radnje koje je potrebno poduzeti da bi se 
sjednica skupštine efikasno i bez zastoja odvijala 
 
AD 1.) OTVARANJE SKUPŠTINE 
 
 a) OTVARANJE SKUPŠTINE 
 
-  skupštinu otvara  Predsjednik ŠZG Ogulina           
 
b) IZBOR RADNOG PREDSJEDNIŠTVA 
 
      -     predsjednik daje prijedlog za predsjednika i 2 člana radnog predsjedništva  
                                   

- po izboru radno predsjedništvo preuzima vođenje skupštine 
 
c) IZBOR VERIFIKACIJSKE KOMISIJE  
 
  - predsjednik radnog predsjedništva predlaže predsjednika i 2 člana  
    verifikacijske komisije 
                -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 ZAPISNI ČARA I OVJEROVITELJA ZAPISNIKA 
 
  - predsjednik radnog predsjedništva predlaže zapisničara i dva ovjerovitelja  
    zapisnika koji će voditi i ovjeriti zapisnik 
                               
AD 2.)  IZVJEŠĆE O RADU ŠZGO ZA 2013. GODINU 
  - Izvješće o radu ŠZG Ogulina dostavljeno je u materijalima uz poziv 
     za skupštinu svim predstavnicima.  Predsjednik ga  podnosi Skupštini. 
 
AD 3.) IZVJEŠĆE O FIN. POSL. ŠZGO  U 2013. GOD. 
                 
  - Izvješće o financijskom poslovanju ŠZG Ogulina dostavljeno je uz poziv 
     za skupštinu svim predstavnicima. Tajnik ga podnosi Skupštini.  
 
AD 4.) IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA ŠZGO ZA 2013.   
 
  - Izvješće podnosi Predsjednik Nadzornog odbora ŠZG Ogulina  
 
AD 5.) RASPRAVA PO IZVJEŠĆIMA I  USVAJANJE 



   
 - Predsjednik radnog predsjedništva stavlja izvješća na raspravu i po zaključenoj      
    raspravi predlaže izvješća  skupno ili pojedinačno skupštini na usvajanje. 
 
AD 6.) PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U  
            ŠPORTU GRADA OGULINA ZA 2015. GODINU  
                
- Prijedlog programa javnih potreba u športu grada Ogulina dostavljen je uz          
   poziv za skupštinu svim predstavnicima. Tajnik ga podnosi Skupštini.  
 
 
AD 7.) RAZNO - PRIMANJE NOVIH ČLANOVA 
 
Skupštini se upućuje prijedlog da se u punopravno članstvo Športske zajednice Grada 
Ogulina prime: 

- Biciklistički klub „Babaroge“ 
- Moto klub Sinovi Ogulina 

 
o čemu će Izvršni odbor ŠZG Ogulina donesti odluku u točki Ad 6. dnevnog reda. 
 
Ad 4.) 
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Utvr đuje se Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Ogulina za 2015. 
godinu. 
 
Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Ogulina za 2015. godinu. 
se upućuje skupštini športske zajednice na usvajanje. 
 
Ad 5.)  
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi zaključak: 
 
Športska zajednica Grada Ogulina će  uputiti programski zahtjev HOO da kroz 
program „Aktivne zajednice“ sudjeluje sa 70.000,00 kuna u nabavci kombi vozila za 
potrebe svih klubova udruženih u ŠZG Ogulina. 
Športska zajednica osigurala je slijedeće partnere HOO-a u nabavci kombi vozila: 
 

1. Grad Ogulin                                               60.000,00  kuna 
2. Savez športova Karlovačke županije      50.000,00  kuna i sama  
3. Športska zajednica Grada Ogulina         50,000,00  kuna ( izvršen je rebalans na            

                                                                                      stavci rashoda u 2014. godini) 
 

Također, svim klubovima bit će upućen  poziv i preporuka da mogu konkurirati za  
programe HOO-a namijenjene lokalnim zajednicama i to kako za program „ Aktivne 
zajednice“ tako i za program „ Od škole do olimpijskih igara“. 
 
Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 30.04.2014. godine. 



Ad 6.) 
 
1.)  Odobrava se Rukometnom klubu Ogulin financijska pomoć u visini 5.000,00 kuna 

za djelomično pokrivanje troškova liga natjecanja u kadetskoj ligi.  
   

2.) Odobrava se školskom športskom društvu I Osnovne škole  financijska pomoć    
     od 1.000,00 kuna za pokrivanje dijela troškova natjecanja školskih ekipa na     
     međužupanijskim natjecanjima u nogometu i rukometu.   
 
3.) Odobrava se Moto klubu Vještice  financijska pomoć od 2.000,00  kuna za    
     pokrivanje dijela troškova uređivanja športsko rekreacijskog centra Kneja. 
 
4.) Odobrava se financijska pomoć Teniskom klubu Ogulin od 5.000,00 kuna za 
pokrivanje dijela troškova putovanja tenisaču Anti Paviću na ATP teniskim turnirima.  
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina, nadalje, jednoglasno donosi odluku: 
 
Prima se u privremeno članstvo Športske zajednice grada Ogulina  
 

- Biciklistički klub „Babaroge“ 
- Moto klub Sinovi Ogulina 

 
Odluka o primanju u privremeno članstvo uputit će se na potvrdu Skupštini ŠZG 
Ogulina. 
 
 
 
Sjednica je završila sa radom u 21,30 sati. 
 
Zapisnik sastavio:  Mario Pavić 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŠZG Ogulina     
Predsjednik:   
Darko Pribani ć v.r. 


