
Z A P I S N I K 
 

sa 5. sjednice Upravnog odbora Športske zajednice općine Dubrava održane dana 
20.11.2020. godine (petak) u u prostorijama Kulturnog centra u Dubravi s početkom 19:30  sati. 
Sjednici su bili nazočni sljedeći  članovi Upravnog odbora: Darko Rajtar, Branko Pereglin, Vlasta Jagić, 

Mihael Truščec, Dražen Štefanac. 

Odsutni:  Dino Pucelj i Goran Grgić. 
  
Usvojen je sljedeći  
 

 D N E V N I   R E D 

 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice održane 20.10.2020. 
2. Donošenje odluke o sklapanju ugovora sa knjigovodstvenim servisom za izradu završnih 

računa za sve športske udruge. 
3. Imenovanje komisije za izradu prijedloga programa Javnih potreba u športu općine Dubrava 

za 2021. godinu. 
4. Donošenje odluke o datumu, mjestu i uvjetima održavanja skupštine ŠZO Dubrava. 
5. Donošenje odluke o slanju materijala udrugama isključivo putem maila ili objavom na web 

stranici ŠZO Dubrava. 
6. Donošenje odluke o mogućnosti održavanja sjednica UO elektroničkim putem, odnosno 

video konferencijskim načinom. 
7. Razno. 

 
AD 1 
 Nakon pročitanog zapisnika sa prethodne sjednice UO ŠZO Dubrava održane 20.10.2020. 
godine, na isti nije bilo primjedbi ili dopuna te je isti usvojen jednoglasno. 
 
AD 2 
 Tajnik ŠZO Dubrava, gosp. Branko Pereglin izvjestio je nazočne da na koncu godine ŠZO 
Dubrava sklapa ugovor sa poduzećem Tomorad promet d.o.o. o izradi završnog računa i knjiženja 
prihoda i rashoda za Športsku zajednicu i za sve udruge koje djeluju u sklopu Zajednice (7 udruga). 
Dosadašnji višegodišnji troškovi za izradu završnih računa iznosili su 7.000,00 kuna bruto. Predlaže da 
se i ove godine sklopi ugovor sa istim poduzećem jer je najpovoljniji, a ako izvršitelj traži povećanje 
cijene usluge da ono može biti maksimalno 15% na dosadašnju cijenu. Nije bilo drugih prijedloga pa 
je predsjednik dao prijedlog na glasanje. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 
 
AD 3 
 Predsjednik predlaže da se za komisiju koja će izraditi prijedlog Programa javnih potreba u 
športu za 2021. godinu, a nakon zatvaranje natječaja imenuju: 

- Darko Rajtar, predsjednk komisije 
- Vlasta Jagić, član 
- Branko Pereglin, član 

Drugih prijedloga nije bilo te je ovakav prijedlog nakom provedenog glasanja prihvaćen jednoglasno. 
 
AD 4 
 Predsjednik je izvjestio nazočne da je po zatvaranju natječaja za prijedlog Programa javnih 
potreba u športu općine Dubrava potrebno isti usvojiti na Skupštini ŠZO Dubrava, a nakon toga ga 
proslijediti na Vijeće općine Dubrava na usvajanje. Predlaže da se skupština održi  03.12.2020. 
(četvrtak) i kao preporuku zbog COVID-19 situacije predlaže da svaka udruga na skupštini bude 
nazočna sa po 2 predstavnika, a o čemu treba izvjestiti članove skupštine. 



 U slučaju pogoršane epidemiološke situacije u Dubravi i Hrvatskoj općenito, a što će pratiti i 
usaglasiti predsjednik i tajnik, predlaže elektronsku sjednicu. Tajnik, g. Branko Pereglin će izraditi 
obrazac za takav vid komunikacije i glasanja po svim točkama dnevnog reda. 
Nakon kraće diskusije članovi Upravnog odbora su ove prijedloge podržali jednoglasno.  
  
AD 5 
 Tajnik ŠZO Dubrava obrazlaže članovima UO ŠZO Dubrava potrebu da se svim udrugama bez 
razlike sva dokumentacija šalje elektronski, a ista će se postaviti i na web stranicu Zajednice. Živimo u 
digitalnom dobu i svatko se mora tome prilagoditi. Izuzetak su samo dokumenti koji se moraju 
proslijediti u originalu, a takvih je jako malo. 
UO ŠZO Dubrava donosi jednoglasnu odluku: 

- svaka udruga (odgovorna osoba udruge) dužna je dostaviti tajniku neku mail adresu koja će biti 
službena za slanje podataka, poziva i slično. 

- svi dokumenti od interesa za udruge i javnost u cjelini postavljati će se na web portal Športske 
zajednice općine Dubrava na adresi: http://www.dubrava-sport.hr  

 
AD 6 
 Tajnik ŠZO Dubrava predlaže da se sjednice Upravnog odbora mogu u situacijama kakva je u 
ovom trenutku (pandemija COVID-19) održavati elektronski i putem video konferencijskog kanala. 
Obrazložio je modele jednog i drugog pristupa, a drugi pristup putem video konferencije treba 
isprobati i vidjeti kako je to moguće izvesti.  
 Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. 
 
 
AD 7 
 Pod točkom razno nije bilo rasprave pa je sjednica dovršena u 20:30 sati. 
 
 
 
 
                     Zapisničar:                                                                                        Predsjednik: 

Branko Pereglin                                                                            Darko Rajtar   
 
 


