
ŠPORTSKA  ZAJEDNICA 
G R A D A   O G U L I N A 
Ogulin,  28. siječnja  2016. 
 
 

S k r a č e n i   z a p i s n i k – o d l u k e 
s 030. sjednice  IO  ŠZG  Ogulina 

održane dana  28. siječnja  2016. godine s početkom u 19'00 sati. 
u prostorijama zajednice 

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

1.) Usvajanje Pravilnika o raspodjeli financijskih sredstava u 2016 godini 
2.) Donošenje odluke o osnivanju povjerenstva za provjeru formalnih uvjeta prijavljenih 

programa za financiranje športskih udruga u 2016 godini 
3.) Donošenje odluke o osnivanju povjerenstva za ocjenu prijavljenih programa za 

financiranje športskih udruga u 2016 godini 
4.) Donošenje odluke o osnivanju povjerenstva za rješavanje prigovora po odluci 

povjerenstva za provjeru formalnih uvjeta i odluci povjerenstva za ocjenu prijavljenih 
programa 

5.) Razno 
 
Ad 1.)  
 
Izvršni odbor Športske zajednice Grada Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 
Usvaja se Pravilnik o ostvarivanju prava i raspodjeli financijskih sredstava športskim 
udrugama u 2016. godini kao akt Izvršnog odbora ŠZG Ogulina koji pozicionira mjesto 
i ulogu sportova i sportskih klubova unutar Športske zajednice Grada Ogulina. 
 
Pravilnikom se osigurava  mjesto i uloga sportova i klubova koji djeluju u okviru 
športske zajednice dok se posebni status dodjeljuje nogometnom sportu unutar 
porodice sportova okupljenih u ŠZG Ogulina. 
 
Pravilnik se kao dokument Izvršnog odbora ŠZG Ogulina primjenjuje do 31.12.2016. 
godine.  
 
U formalnom pogledu ovaj akt prethodi provedbi javnog natječaja za dodjelu sredstava 
iz javnih izvora sportskim udrugama grada Ogulina u 2016. godini.  
 
Ad 2.)  
 
Izvršni odbor Športske zajednice Grada Ogulina jednoglasno donosi odluku: 



I.   Osniva se Povjerenstvo za  provjeru formalnih uvjeta prijavljenih programa i/ili  
projekata udruga Javni poziv za predlaganje javnih potreba u sportu Grada Ogulina  
za 2016. godinu.  

II.   U Povjerenstvo imenuju se:  
      1. Miroslav Turkovi ć,  voditelj povjerenstva 
      2. Valentina Bartolović,  članica 
      3. Andreja Pañan,  članica 
 
Ad 3.) 
 

Izvršni odbor Športske zajednice Grada Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 

I.    Osniva se  Povjerenstvo za  ocjenu prijavljenih programa  i/ili projekata udruga  
       pristiglih na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u sportu Grada Ogulina  
       za 2016. godinu.  
II.    U Povjerenstvo imenuju se:  
       1. Ivica Kauri ć,  voditelj povjerenstva 
       2. Zlatko Turkovi ć,  član 
       3. Ivica Porubić-Bajs,  član 
 
Ad 4.) 
 
Izvršni odbor Športske zajednice Grada Ogulina jednoglasno donosi odluku: 
 

I.    Osniva se  Povjerenstvo za rješavanje prigovora po odluci povjerenstva za  provjeru    
formalnih uvjeta i odluci povjerenstva za ocjenu prijavljenih programa 

II .   U Povjerenstvo imenuju se:  
       1. Marija Meaši ć,  voditeljica povjerenstva 
       2. Rajko Sušanj,  članica 
       3. Ljiljana Kauri ć,  članica 
 
Ad 5.) 
 
Izvršni odbor Športske zajednice Grada Ogulina jednoglasno donosi zaključak: 
 
Daje se podrška zahtjevu Nogometnog kluba Ogulin u cilju rješavanja postojećeg 
problema nastalog uslijed nedostatka ograde na športskom objektu gradski nogometni 
stadion. 
Zamolba Nogometnog kluba Ogulin proslijedit će se na daljnje razmatranje i 
rješavanje gradskim strukturama. 
 
Sjednica je završila s radom u 21,00 sati. 
Zapisnik sastavio:  Mario Pavić 
 
 
ŠZG Ogulina     
Predsjednik   
Darko Pribani ć v.r. 


