
ŠPORTSKA  ZAJEDNICA 
G R A D A   O G U L I N A 
Ogulin,  06. studenoga 2014.  
 

Z a p i s n i k - Odluke 
sa 18. sjednice  IO  ŠZG  Ogulina 

održane dana  06. studenoga 2014. god. s početkom u 18'30 sati. 
u prostorijama zajednice 

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

1.) Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Izvršnog odbora ŠZG Ogulina 
2.) Priprema izvanredne sjednice skupštine Športske zajednice grada Ogulina 
3.) Kuglana Klek – režim rada i nabavka energenta za novu kotlovnicu na pelete 
4.) Razno -     molbe klubova 

- stipendija 
       

Ad 1.)  
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Usvaja se zapisnik sa 017. sjednice Izvršnog odbora održane dana 15. rujna 2014. 
godine. 
 
Ad 2.)  
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi zaključak: 
 
Izvanredna sjednica skupštine Športske zajednice Grada Ogulina održat će se utorak 
18. studenoga 2014. godine s početkom u 18:00 sati u prostorijama male gradske 
športske dvorane. 
Utvr đuju se prijedlog dnevnog reda i  radnje koje je potrebno poduzeti da bi se 
sjednica skupštine efikasno i bez zastoja odvijala 
 
1.)   Otvaranje Skupštine 

                     -   Izbor radnog predsjedništva 
                     -   Izbor verifikacijske komisije 
                     -   Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika 
                     -   Izvješće verifikacijske komisije i usvajanje dnevnog reda Skupštine  
 

2.)   Izmjene i dopune Statuta Športske zajednice Grada Ogulina i usvajanje novog 
  Statuta ŠZG Ogulina 



UPUTE ZA PROVEDBU IZVANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE ŠZG OGULINA 
 
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  
 
                        PREDSJEDNIK:                DARKO PRIBANIĆ 
                        ČLAN                :   _________________________________    
                        ČLAN                :   _________________________________ 
               
  -po izboru radno predsjedništvo preuzima vođenje skupštine 
 
c.) IZBOR VERIFIKACIJSKE KOMISIJE 
 
  - predsjednik radnog predsjedništva predlaže predsjednika i 2 člana  
    verifikacijske komisije 
 
                          PREDSJEDNIK: __________________________________     
                          ČLAN                : __________________________________ 
                          ČLAN                : __________________________________ 
 
                -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 
 
e.) 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      : _______________________________ 
  OVJEROVITELJ ZAPISNIKA      : _______________________________   
 
AD 2.)  IZMJENE I DOPUNE STATUTA ŠZG OGULINA I   
             USVAJANJE NOVOG STATUTA ŠZG OGULINA 
              
 - Izvješće o predloženim Izmjenama i dopunama Statuta ŠZG Ogulina  podnosi   
   Tajnik ŠZG Ogulina. 
 
Ad 3.)  
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi zaključak: 
 
Prima se na znanje izvješće tajnika o radovima koji su izvedeni na kotlovnici Kuglane 
Klek te se odobrava nabavka energenta – peleti  za potrebe grijanja kuglane. 
 
Režim rada kotlovnice treba ustrojiti posebno za prostor u kojem se provodi sportsko 
natjecanje i trening kuglačkih klubova, a posebno za prostor caffe bara kako bi se 
mogla precizno utvrditi potrošnja energenta te u zavisnosti od toga i plaćanje istog.  



Ad 4.) 
 
Izvršni odbor ŠZG Ogulina jednoglasno donosi odluku: 

 
1.) Strijeličarka Maja Orli ć ostvaruje temeljem Rješenja HOO broj 985020 od   
     30.09.2014. godine i ostvarene  kategorije Športaš Hrvatske I  kategorije – Vrhunski 
     športaš  pravo na stipendiju u visini od 1.500,00 kuna mjesečno. 
 
     Stipendija će se temeljem ovog rješenja isplaćivati na žiro račun sportašice slijedećih    
     48 mjeseci dok važi predmetno rješenje. 
 

 
 
 
 

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


