
                                                                                                                                                                                                                                                          
ŠPORTSKA  ZAJEDNICA 
G R A D A   O G U L I N A 
Ogulin,  08. srpnja 2014. 
 
 

Z a p i s n i k 
s 016. sjednice  IO  ŠZG  Ogulina 

održane dana  08. srpnja 2014. god. s početkom u 20'00 sati. 
u prostorijama zajednice 

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

1.) Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Izvršnog odbora ŠZG Ogulina 
2.) Donošenje odluke o obustavi sredstava dotacije za mjesec srpanj i kolovoz  
3.) Izvansudska nagodba – “VI“ Marica Vuković 
4.) Aktivnosti u svezi s realizacijom nabavke kombi vozila  
5.) Promjena operatera kod isporuke električne energije 
6.) Izmjene i dopune Statuta ŠZG Ogulina 

          
Ad 1.)  
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Usvaja se zapisnik s  15. sjednice Izvršnog odbora održane dana 20. svibnja 2014. 
godine. 
 
Ad 2.)  
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Dotacija za mjesec srpanj 2014. godine umanjit će se svim članovima zajednice za  
50 % ukupnog iznosa kojeg zajednica mjesečno transferira svakom klubu posebno. 
 
Dotacija se umanjuje uslijed angažiranja sredstava za nabavku motornog kombi vozila  
za potrebe zajednice. 
 
Odluka ima privremeni karakter i traje dok se ne osiguraju potrebna sredstva za 
povrat.   
 
Po osiguranju i uplati potrebnih sredstava za nabavku kombi vozila od strane 
Karlovačke županije zadržat će se za mjesec srpanj 2014. godine sredstva dotacije 



prema klubovima u visini 20 % ukupnog iznosa kojeg zajednica mjesečno transferira 
svakom klubu posebno. 
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina, nadalje, jednoglasno donosi odluku: 
 
Dotacija za mjesec kolovoz 2014. godine umanjit će se svim članovima zajednice za  
20 % ukupnog iznosa kojeg zajednica mjesečno transferira svakom klubu posebno. 
 
Ad 3.)  
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Sklapa se izvan sudska nagodba između ŠZG Ogulina i Marice Vuković vlasnice UO 
„Vi“ iz Ogulina kojom se regulira pitanje cjelokupn og podmirenja obveza UO „Vi“ 
nastalih uslijed neplaćanja dospjelih rata najamnine u ugostiteljskom prostoru kuglane 
Klek Ogulin. 
 
Ad 4.) 
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi zaključak: 
 
Prihvaća se informacija o provedenim aktivnostima u svezi s nabavkom kombi vozila 
za potrebe ŠZG Ogulina. 
 
Ad 5.) 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
Prihvaća se ponuda Hrvatskog Telekoma, novog opskrbljivača električne energije na 
tržištu, kojom se ostvaruju znatno povoljniji uvjeti u pogledu cijene električne energije.   
 
Ad 6.) 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Pokreću se radnje u svezi s Izmjenama i dopunama Statuta Športske zajednice Grada 
Oguline koje su uvjetovane Rješenjem Službe sportske inspekcije kao i donošenjem 
novog Zakona o udrugama te potrebom da se unesu određene promjene u 
funkcioniranje same zajednice.  
 
Ovlašćuje se tajnik da do kraja mjeseca listopada provede poslove Izmjene i dopune 
Statuta ŠZG Ogulina. 
 
Sjednica je završila sa radom u 21,30 sati. 
Zapisnik sastavio:  Mario Pavić 
 
 
 
ŠZG Ogulina     
Predsjednik:   
Darko Pribani ć v.r. 


