
Z A P I S N I K 
 

sa 1. sjednice Inicijativnog odbora za osnivanje Zajednice športskih udruga općine Dubrava 
održane dana 18.12.2006. 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 
ŠRD "Vukšinac", Vukšinac - Mirko Hadaš 
i predsjednik odbora za šport općine Dubrava - Mladen Mlađan  
Franjo Šimunek nije bio nazočan, ali je nakon sastanka bio upoznat sa udlukama i sa svima je bio 
suglasan, odnosno u ime RK Dubrava ih je prihvatio. 
 
 
 Na početku je usvojen sljedeći  
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Statuta Zajednice športskih udruga općine Dubrava u 
osnivanju 

2. Tehnički detalji i priprema osnivačke Skupštine 
3. Donošenje odluke o osnivanju i datumu osnivanja Zajednice športskih udruga općine Dubrava 
4. Razno 

 
 
AD 1 
 U već ranijim sastancima Odbora za šport općine Dubrava utvrđen je osnovni tekst prijedloga 
Statuta Zajednice športskih udruga općine Dubrava. Nakon usklađivanja prijedloga sa Zakonom o 
udrugama i novim zakonom o Športu, definiran je konačni prijedlog Statuta, a koji između ostalog 
sadrži i odredbe posebno važne za svaku udrugu zainteresiranu za osnivanje, a to su: 

 dokumentacija potrebna za učlanjenje (udruživanje) u Zajednicu utemeljena na zakonskim 
odredbama 

 svaka udruga daje u Skupštinu po 5 predstavnika 
 u načelu svaka udruga daje po 1 (jednog) predstavnika u Upravni odbor 
 natpolovična večina Upravnog odbora mora biti iz redova Skupšine 
 niti jedan šport (športska grana) ne može imati većinu u Upravnom odboru 

Takav prijedlog Statuta prihvačen je od svih nazočnih ovlaštenih predstavnika udruga 
 
 
AD 2 
 U pripremnoj radnji za osnivanje Zajednice športskih udruga općine Dubrava, ovlašteni 
predstavnici svojih udruga dogovorili su sljedeću proceduru pri osnivanju Zajednice športskih udruga 
općine Dubrava kao prijedlog: 

 Kandidat Inicijativnog odbora za predsjednika Zajednice bit će Mladen Mlađan, predsjednik 
Odbora za šport općine Dubrava 

 Zamjenika predsjednika dati će nogomet svojim međusobnim dogovorom (NK Dubrava).  
 Svaka udruga predložit će za sljedeći sastanak (ili neposredno prije osnivačke Skupštine) 

po jednog kandidata u Upravni odbor 
Svi su se složili sa predloženim prijedlogom osim ŠRD Dubrava koji će svoj stav ili prijedlog dostaviti 
na sljedećem sastanku 

 Po 1 (jednog) kandidata u Nadzorni odbor predložit će 
 Nogometni klubovi svojim dogovorom (NK "Croatia" N. Kapela) 
 Streljačko Društvo Dubrava 1094 
 ŠRD Vukšinac 

Prijedlog je prihvaćen od svih predstavnika.  
 
 
Za Skupštinu će svaka udruga koja će imati pravo glasa to potvrditi dostavom predsjedniku 
Inicijativnog odbora sljedeću dokumentaciju; 

 Odluka o učlanjenu  



 Kopija Statuta udruge  
 Kopija rješenje ureda opće uprave 
 Kopija državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju 
 Podaci o ovlaštenim osobama        

 
Punomoći članova Skupštine koju će izdati Inicijativni odbor, a potvrditi udruge. 
Punomoći za članove Upravnog odbora koje će izdati udruge 
Punomoći za članove Nadzornog odbora koje će izdati udruge 
 
AD 3 
 Nakon utvrđivanja svih potrebnih elemenata za održavanje osnivačke Skupštine, donešen je 
jednoglasan zaključak i odluka o datumu i osnivanju športskih udruga općine Dubrava. 
Osnivačka Skupština održat će se 29.12.2006. godine (petak) sa početkom u 18 sati. Eventualne 
promjene dogovorit će se na sljedećem sastanku Inicijativnog odbora koji će se održati 22.12.2006. 
godine (petak) sa početkom u 17 sati. 
 
 
AD 
 Pod ovom točkom dogovoreno je da se sa sastankom upoznaju i ne nazočni, a pozvani, 
predstavnici udruga (RK Dubrava i NK Zvekovac). 
 
 
 
Dovršeno oko 18 sati. 
 
 
 
 
    Zapisničar. 
Branko Pereglin 
 
 
 
       Predsjednik Inicijativnog odbora 
        Mladen Mlađan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


