ZAPISNIK
sa 2. sjednice Inicijativnog odbora za osnivanje Zajednice športskih udruga općine Dubrava
održane dana 21.12.2006. godine u prostorijama općine Dubrava s početkom u 17 sati. Sjednici su
prisustvovali ovlašteni predstavnici športskih udruga koji djeluju u općini Dubrava;
Streljačko društvo "Dubrava 1094", Dubrava - Branko Pereglin
Nogometni klub "Dubrava", Dubrava - Franjo Marković
Nogometni klub "Croatia", Nova Kapela - Dobroslav Planinić
Nogometni klub "Zvekovac", Zvekovac - Miroslav Pucelj
Rukometni klub "Dubrava", Dubrava - Franjo Šimunek
ŠRD "Vukšinac", Vukšinac - Zdravko Tumbas
i predsjednik odbora za šport općine Dubrava - Mladen Mlađan
Na početku je usvojen sljedeći

DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Inicijativnog odbora
Statut - prijedlog izmjena i dopuna
Prijedlog kandidata i udruge koje će predložiti kandidate na pojedina mjesta
Razno

AD 1

Zapisnik je usvojen bez primjedbi uz jednu izmjenu. Športsko ribolovno društvo "Dubrava"
upisano je pogrešno i treba pisati Športsko ribolovno društvo Vukšinac (ŠRD Vukšinac).
AD 2

Predstavnik ŠRD Vukšinac, gsp Zdravko Tumbas, je upozorio na članak 13. stavak 3.
prijedloga Statuta gdje je potrebno brisati riječ "građana". Prijedlog je prihvaćen. Isto tako u članku 20.
stavak 4. potrebno je brisati riječi "općinskom poglavarstvu" i zamijeniti riječima "nadležnom tijelu
općine Dubrava". Prijedlog je prihvaćen i biti će uvršten u Statut. Uz nekoliko prijedloga i nakon
diskusije prihvačen je prijedlog Statuta sa rečenim promjenama i biti će predložen osnivačkoj Skupštini
na usvajanje.
AD 3

Temeljem prijašnjih dogovora udruge su dobile punomoći za sudjelovanje na Skupštini i to
kako slijedi:
Streljačko društvo "Dubrava 1094", Dubrava - 5 članova skupštine
Nogometni klub "Dubrava", Dubrava - 5 članova skupštine
Nogometni klub "Croatia", Nova Kapela - 5 članova skupštine
Rukometni klub "Dubrava", Dubrava - 5 članova skupštine
ŠRD "Vukšinac", Vukšinac - 5 članova skupštine
Nogometni klub "Zvekovac", Zvekovac - bez kandidata zbog neizvršene promjene u registru
udruga (osim ako se to uspije uraditi do početka rada skupštine)
Sve udruge (uključujući i NK "Zvekovac") dati će po jednog predstavnika u Upravni odbor
U nadzorni odbor svoje predstavnike predložit će: NK "Croatia", SD "Dubrava 1094" i ŠRD "Vukšinac"
Predsjednika će predložiti Inicijativni odbor u imenu predsjednika odbora za šport (Mladen Mlađan).
Podpredsjednika će predložiti NK "Dubrava"
AD 4

Nije bilo diskusije osim konstatacije da će se Osnivačka Skupština održati kako je
planirano: 29.12.2006. (petak) u 18 sati.
Zapisnik vodio:
Branko Pereglin

Predsjednik Inicijativnog odbora
Mladen Mlađan

