ZAPISNIK
sa 1. sjednice Upravnog odbora Športske zajednice općine Dubrava održane dana
00
28.02.2019. godine u prostorijama općine Dubrava s početkom u 20 sati.
Sjednici su bili nazočni sljedeći novoizabrani članovi Upravnog odbora:
Darko Rajtar, Branko Pereglin, Tomislav Mladen, Goran Grgić, Dragutin Pongračić, Vlasta Jagić i Dino
Pucelj.
Odsutni: /
Na početku je usvojen sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor tajnika Športske zajednice općine Dubrava,
2. Razno.

AD 1
Sjednicu novog saziva Upravnog odbora ŠZO Dubrava otvorio je predsjednik, gosp. Darko
Rajtar. Konstatirano je da je sjednici prisutno sedam (7) izabranih članova UO te je moguće donositi
odluke.
Za tajnika u novom mandatnom razdoblju predsjednik je predložio gosp. Branka Pereglina,
dosadašnjeg tajnika. Nije bilo rasprave je je prijedlog stavljen na glasanje. Jednoglasno je za novog
tajnika izabran Branko Pereglin.

AD 2
Pod točkom razno nije bilo rasprave. Sastanak je dovršen u 20 sati i 10 min.

Zapisničar:
Branko Pereglin

Predsjednik ŠZO Dubrava
Darko Rajtar

ZAPISNIK
sa 2. sjednice Upravnog odbora Športske zajednice općine Dubrava održane dana
15.11.2019. godine u prostorijama općine Dubrava s početkom u 1900 sati.
Sjednici su bili nazočni sljedeći novoizabrani članovi Upravnog odbora:
Darko Rajtar, Branko Pereglin, Goran Grgić, Dragutin Pongračić, Vlasta Jagić i Deni Pucelj.
Odsutni: Tomislav Mladen
Na početku je usvojen sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Upravnog odbora ŠZO,
2. Raspisivanje javnog natječaja za Programe javnih potreba u športu općine Dubrava za 2020.
godinu.
3. Korekcija programa Javnih potreba u športu za 2019. godinu.
4. Zahtjev za učlanjenjem u ŠZO Dubrava Malonogometnog kluba Dubrava DEER 19.
5. Imenovanje Komisije za prijedlog raspoređivanja sredstava iz Programa javnih potreba
općine Dubrava za 2020. godinu.
6. Donošenje odluke o sklapanju ugovora sa knjigovodstvenim servisom za izradu završnog
računa za ŠZO Dubrava i šest sportskih udruga, članica ŠZO Dubrava.
7. Razno.

AD 1
Sjednicu Upravnog odbora ŠZO Dubrava otvorio je predsjednik g. Darko Rajtar. Nakon
predloženog u usvojenog dnevnog reda, predsjednik je pročitao zapisnik sa prethodne sjednice na
koji nije bilo primjedbi ili izmjena, isti je stavljen na usvajanje te je jednoglasno usvojen.
AD 2
Prema Zakonu o športu potrebno je donijeti program Javnih potreba u športu. Pošto je za tu
radnju potrebno raspisati javni natječaj, tajnik B. Pereglin je predložio da se donese odluka o
raspisivanju Javnog natječaja u trajanju od 15 dana na koji se mogu javiti sve udruge koje imaju
sportski predznak, a djeluju na području općine Dubrava. Objava će se staviti na web portal ŠZO
Dubrava te se poslati i svim članicama na mail kako bi ga mogle ispuniti na računalu. Drugih
prijedloga ili rasprave vezano na raspisivanje natječaja nije bilo pa je predsjednik stavio ovu točku na
glasovanje. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno, a javni natječaj će biti otvoren od 16.11.2019. do
zaključno sa 01.12.2019., a nakon kojeg će se sazvati skupština ŠZO Dubrava. Određen je datum
10.12.2019. u 19 sati u prostorijama općine Dubrava.
AD 3
Tajnik g. Branko Pereglin je izvjestio članove UO da će se u Dubravi održati od 05-08.12.2019.
finale SK u gađanju samostrelom. Organizacijski odbor je raspravljao o izradi maskote za ovo
prvenstvo, a koja je inače kao znak Dubrave jelen. Predsjednik organizacijskog odbora, g. Tomislav
Okroša je predložio da se isti plati iz rezervnih sredstava ŠZO Dubrava, a maskota će se koristiti i u
aktivnostima koje će imati općina Dubrava ili neka od udruga. Na računu ŠZO se nalazi ukupno na
raspolaganju 7.000,00 kuna koja će se proslijediti na račun SD Dubrava 1094. Ukupna cijena maskote

je oko 11.000,00 kuna, a razliku će podmiriti imenovano streljačko društvo. Prijedlog je prihvaćen
jednoglasno te je donijeta odluka o korekciji programa u korist SD Dubrava 1094, a za plaćanje
maskote finala SK.
AD 4
U Dubravi je u prvoj polovici 2019. godine osnovan malonogometni klub „Dubrava DEER 19“
koji moli ŠZO Dubrava da bude primljen u punopravno članstvo. Tajni, g. Branko Pereglin izvjestio je
nazočne da je MNK „Dubrava DEER 19“ ispunio sve zakonske i statutarne obveze te dokumentaciju
dostavio na ŠZO Dubrava. Tajnik predlaže da se ova molba sa pozitivnim mišljenjem proslijedi na
Skupštinu na usvajanje. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
AD 5
Pošto je raspisan natječaj za raspodjelu sredstava iz Programa javnih potreba u športu za
2020. godinu, tajnik predlaže da se osnuje komisija koja će pristigle prijedloge zaprimiti i dati svoje
mišljenje te će isto biti proslijeđeno sa skupštinu ŠZO Dubrava. Za komisiju predlaže:
1. Vlasta Jagić, predsjednica
2. Branko Pereglin
3. Goran Grgić
Drugih prijedloga nije bilo pa je prijedlog prihvaćen jednoglasno.
AD 6
Tajnik ŠZO Dubrava predlaže da se donese odluka o izradi završnog računa za ŠZO Dubrava i
ostale udruge za 2019. godinu te da se za isti posao izdvoji 7.000,00 kuna bruto te se slobodnom
pogodbom sklopi ugovor sa knjigovodstvenim servisom Tomorad promet d.o.o. Prijedlog je
prihvaćen jednoglasno.
AD 7
Pod točkom razno nije bilo rasprave te je sjednica zaključena u 19:45 sati.

Zapisničar:
Branko Pereglin

Predsjednik ŠZO Dubrava
Darko Rajtar

ZAPISNIK
sa 3. sjednice Upravnog odbora Športske zajednice općine Dubrava održane dana
24.02.2020. godine (ponedjeljak) u prostorijama restorana “Sablić” s početkom 19:00 sati. Sjednici
su bili nazočni sljedeći članovi Upravnog odbora: Darko Rajtar, Branko Pereglin, Vlasta Jagić, Goran
Grgić
Odsutan: Dragutin Pongračić, Dino Pucelj i Mihael Truščec.
Usvojen je sljedeći

DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika sa prethodne 2. sjednice Upravnog odbora ŠZO Dubrava,
Izvješće o radu za 2019. godinu,
Financijsko izvješće za 2019. godinu,
Razno.

AD 1
Nakon pročitanog zapisnika sa prethodne sjednice UO ŠZO Dubrava održane 15.11.2019.
godine, na isti nije bilo primjedbi ili dopuna te je isti usvojen jednoglasno.
AD 2
Izvješće o radu podnio je predsjednik ŠZO Dubrava za 2019. godinu. Izvješće sadržava
izvješće o aktivnostima udruga koje se u potpunosti ili djelomično financiraju iz Programa javnih
potreba u športu. Izvješće je prihvaćeno jednoglasno te će se proslijediti na skupštinu ŠZO Dubrava
na usvajanje, a isto će biti priloženo uz zapisnik sa skupštine.
AD 3
Tajnik je pročitao finanijsko izvješće za 2019. godinu. Prihodi se od strane općine kroz
Program javnih potreba u športu iznosili ukupno 390,000,00 kuna od kojih je udrugama proslijeđeno
380,000,00 kuna. Ostala sredstva potrošena su od strane ŠZO Dubrava. Financijsko izvješće biti će
sastavni dio zapisnika sa sjednice Skupštine ŠZO Dubrava, a koja je zakazana za 27.02.2020. Prijedlog
i izvješće usvojeni su jednoglasno.
AD 4
Tajnik ŠZO Dubrava otvorio je temu stečajnog postupka koji je pokrenut od strane Fine, a
prema članici ŠZO Dubrava, Športskom ribolovnom društvu “Vukšinac”. Stečaj je pokrenut zbog
dugovanja prema dobavljačima, točnije prema advokatu koji je bio angažiran od strane udruge.
Nakon 60 dana prema ispostavljenim potraživanjima, FINA je pokrenula stečajni postupak. Članovi
udruge u stečaju napravili su novu izbornu (osnivačku) skupštinu i osnovali novi ŠRD Donji Vukšinac.
Pozvani su na sjednicu skupštine, a do iste trebaju predati molbu za prijem u članstvo pa će skupština
odrediti svojstvo i mogućnosti financiranja nove udruge u 2020. godini.
Predsjednik, g. Darko Rajtar, upoznao je nazočne da je općina raspisala javni natječaj za
udruge za korištenje poslovnog prostora u domu kulture u Dubravi. Na istom mogu sudjelovati sve
zainteresirane udruge sa područja općine Dubrava. Najam je bez naknade, ali udruge će solidarno
sufinancirati sve režijske troškove (struja, plin, grijanje, komunalna naknada, pričuva i komunalna
naknada). Zadužuju se članovi vijeća općine Dubrava (Darko Rajtar i Vlasta Jagić) da ispitaju točne
parametre plaćanja nastalih režijskih troškova. U slučaju prihvatljivosti istih, ŠZO Dubrava javiti će se
na natječaj sa 40% troškova, a uz nju sukorisnici će biti Rukometni klub “Dubrava” i Streljačko
društvo “Dubrava 1094” sa učešćem od 30% troškova (svaki). Prijedlog je prihvaćen od svih
sudionika.
Zapisničar:
Branko Pereglin

Predsjednik:
Darko Rajtar

ZAPISNIK
sa 4. sjednice Upravnog odbora Športske zajednice općine Dubrava održane dana
20.10.2020. godine (utorak) u prostorijama Kulturnog centra u Dubravi s početkom 19:00 sati.
Sjednici su bili nazočni sljedeći članovi Upravnog odbora: Darko Rajtar, Branko Pereglin, Vlasta Jagić,
Goran Grgić, Dražen Štefanac.
Odsutni: Dino Pucelj i Mihael Truščec.
Ostali nazočni: Tomislav Okroša, načelnik općine Dubrava i Deni Pucelj (NK Zvekovac).
Usvojen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne 3. sjednice.
2. Raspisivanje javnog natječaja za Programe javnih potreba u športu općine Dubrava za 2021.
godinu.
3. Određivanje predstavnika i njegovog zamjenika za delegate u skupštini Zajednice sportova
Zagrebačke županije za sljedeće mandatno razdoblje.
4. Rebalans proračuna za Programe javnih potreba u športu općine Dubrava za 2020. godinu.
5. Razno.
AD 1
Predsjednik je pročitao zapisnik sa prethodne sjednice koji je bez rasprave usvojen
jednoglasno.
AD 2
Tajnik je upoznao nazočne da ŠZO Dubrava svake godine koncem listopada ili početkom
studenoga raspisuje javni natječaj za Program javnih potreba u športu općine Dubrava za narednu
godinu (ovaj puta za 2021. godinu). Predlaže da UO donese odluku o raspisivanju natječaja sa
početnim danom 26.10.2020. i da traje zaključno sa 25. studenim 2020. godine. Javni natječaj će biti
objavljen na web stranicama ŠZO Dubrava i na oglasnoj ploči općine Dubrava. Prijedlog je
jednoglasno prihvaćen, a zadužuje se tajnik da napravi poziv i popratnu dokumentaciju.
AD 3
Od strane Zajednice športskih udruga i saveza Zagrebačke županije došao je dopis o
održavanju izborne skupštine. Od ŠZO Dubrava traži se da predloži predstavnika u skupštini ZŠUSZgŽ
za sljedeće četverogodišnje mandatno razdoblje. Predstavnik nije delegatskog već izbornog načina
člana skupštine. Prijedlog je da predsjednik ŠZO Dubrava, g. Darko Rajtar, bude predstavnik u
skupštini ZŠUSZgŽ. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen pa će Darko Rajtar u narednom mandatnom
razdoblju biti predstavnik ŠZO Dubrava u skupštini.
AD 4
Darko Rajtar je izvjestio nazočne da je od strane Načelnika općine Dubrava dobio informaciju
da će se zbog smanjene aktivnosti svih udruga, a i smanjenog Proračuna općine Dubrava ići na
rebalans Proračuna prema nižim iznosima za većinu stavki.
Nazočni Načelnik, g. Tomislav Okroša dao je informaciju da će proračun za šport po rebalansu
umjesto 350.000,00 kuna biti 250.000,00 kuna.
Riječ je dobio tajnik g. Branko Pereglin koji je izvjestio nazočne o ukupnoj sportskoj aktivnosti
svih udruga tijekom ove godine, a na osnovu informacija koje su mu proslijedile udruge i provjerom
na web stranicama pojedinih sportova. Iz toga je izvukao podatke o aktivnostima i to u ukupnom i
postotnom obujmu. Na temelju toga, a u skladu sa novom financijskom realnošću predložio je nove
novčane veličine za svaku udrugu te za sredstva koja ostaju za potrebe same ŠZO Dubrava kako
slijedi:

UKUPNA SREDSTVA PO POSTOTNOM OMJERU
DOTACIJA NOGOMETNOM KLUBU "DUBRAVA"
DOTACIJA NOGOMETNOM KLUBU "ZVEKOVAC"
DOTACIJA NOGOMETNOM KLUBU "CROATIA" NOVA KAPELA
DOTACIJA STRELJAČKOM DRUŠTVU "DUBRAVA 1094"
DOTACIJA RUKOMETNOM KLUBU "DUBRAVA"
DOTACIJA ŠPORTSKO RIBOLOVNOJ UDRUZI "DONJI VUKŠINAC"
DOTACIJA MALONOGOMETNOM KLUBU "DUBRAVA DEER 19"

POSTOTNO
71,43%
64.290,00 kn
50.000,00 kn
25.000,00 kn
50.000,00 kn
25.000,00 kn
7.143,00 kn
7.143,00 kn

Prijedlog
>>>>>>
73,30%
65,70%
65,70%
78,60%
77,10%
80,00%
80,00%

SREDSTVA ZA ŠZO DUBRAVA (UKUPNO)

UKUPNO
REBALANS
66.000,00 kn
46.000,00 kn
23.000,00 kn
55.000,00 kn
27.000,00 kn
8.000,00 kn
8.000,00 kn
17.000,00 kn
250.000,00 kn

Takav prijedlog biti će upućen skupštini ŠZO na usvajanje, a ista će se održati početkom 12. mjeseca
2020. godine (između 01. i 05.12.2020.)
Na ovu točku nadovezan je i dio koji se odnosi na dopis od strane novo primljene udruge, Športsko
ribolovne udruge “Gornji Vukšinac”. Ista u svojem dopisu, kojeg je 07.10.2020. zaprimio predsjednik
ŠZO Dubrava, g. Darko Rajtar, traži sljedeće očitovanje:
-

Temeljem kojeg pravnog osnova je naslov donio Odluku “Umanjena sredstva za ŠRU Vukšinac
po osnivanju nakon stečaja” i
Razlog zbog kojeg nije udovoljeno zamolbi ove udruge od 30.12.2019. godine, a niti je
obavještena o ishodu zamolbe.

Upravni odbor stoji na stanovištu da ova udruga nije dobila umanjena sredstva te da su
sredstva namjenjena novoj udruzi gornjeg naslova koja se ne može pozivati na sljedništvo stare
udruge pod imenom ŠRD “Vukšinac” i tražiti bilo kakve odgovore predstavljajući se kao “ova
udruga”, jer su ŠRD “Vukšinac” nesavjesnim raspolaganjem sredstvima doveli u stečaj i ista zakonom
ne postoji, točnije otišla je u likvidaciju. Upravni odbor ŠZO Dubrava ne zanima ničija krivnja ili ne
krivnja jer za to nije niti nadležan, već podsjeća da zbog nastale situacije ŠZO Dubrava nije dobila
izvješće o utrošenim sredstvima za 2019. godinu pošto novo rukovodstvo ŠRD “Vukšinac” nije takve
podatke moglo dostaviti jer ih nije naslijedilo (dobilo) od starog predsjednika, a koji ih je, prema
njihovim navodima sa skupštine ŠZO Dubrava od 27.02.2020., držao u privatnoj kući. Zadužuje
tajnika da sroči odgovor prema takvom stavu kao i sve moguće druge odgovore na ovu temu. Ovo
stajalište usvojeno je jednoglasno.
AD 5
Pod točkom razno nije bilo rasprave pa je sjednica dovršena u 20:20 sati.

Zapisničar:
Branko Pereglin

Predsjednik:
Darko Rajtar

