
Nogometni klub Štinjan 

Pužar 32. 

52100 Pula 

                                                                             Z A P I S N I K 

 Sa sjednice Skupštine N.K. „Štinjan“ – Štinjan održane 02.09.2014. godine u prostorijama Mjesnog odbora 

Štinjan s početkom u 19,00 sati. 

Voditelj sjednice: Ronald Kontešić 

D N E V N I   R E D 

1. Otvaranje Skupštine, izbor radnog predsjedništva,verifikacione komisije, zapisničara    

       i dva ovjerovitelja zapisnika 

2. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prošle Skupštine N.K. „Štinjan“ od  

20.12.2013. 

3. Donošenje odluke o usvajanju izvješća o radu  kluba i financijskog izvješća za protekli period 

4.   Donošenje odluke o usvajanju Statuta N.K. „Štinjan“ 

5. Donošenje odluke o usvajanju Programa rada i financijskog plana  kluba za 2014/2015 god.  

6. Donošenje odluke o razriješenju dijela članova Izvršnog odbora 

7. Donošenje odluke o imenovanju članova Izvršnog odbora (9), Nadzornog odbora (3)     

i Disciplinske  komisije (3) 

8.   Razno 

U 19,00 sati voditelj sjednice, predsjenik Skupštine Ronald Kontešić otvara sjednicu i pozdravlja sve nazočne.  Kako 

nije bilo dosta prisutnih za kvorum, sačekalo se 30 minuta, u međuvremenu je došlo još nekoliko članova Skupštine te 

je sjednica mogla započeti u 19.30. 

Add 1.  

Predsjednik  predlaže izbog Radnog predsjedništva, Verifikacione komisije, zapisničara te 2 ovjerovitelja zapisnika: 

1.a. u Radno predsjedništvo su predloženi: 

-  Ronald Kontešić, 

-  Bojan Vuk, 

-  Drago Marić. 

što je jednoglasno prihvaćeno 

1.b. U Verifikacionu komisiju su predloženi: 

- Ljubo Ilić, 

- Josip Kontešić , 

- Silvan Dumbović. 

što je jednoglasno prihvaćeno 

1.c.  Za zapisničara je predložen Bojan Vuk što je jednoglasno prihvaćeno 

1.d. Za ovjerovitelje zapisnika su predloženi Edin Lokvančić i Andrej Vuk što je jednoglasno prihvaćeno 

1.e. Verifikacijska komisija je ustanovila da je prisutno 15 od 33 člana skupštine te 9 gostiju. Time je po statutarnim 

odredbama osiguran kvorum za donošenje odluka te sjednica može započeti. 

Add 2. Jednoglasno je donesena odluka o  usvajanju zapisnika sa prošle Skupštine N.K. „Štinjan“ od  20.12.2013. 

Add 3. 



3.a. Voditelj sjednice i predsjednik kluba je podnio prisutnima detaljno Izvješće predsjednika Nogometnog kluba 

„Štinjan“ – Štinjan o radu kluba u 2013. godini kao i detaljno izvješće o radu u nogometnoj sezoni 2013/2014. 

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 

3.b. Voditelj sjednice je nazočnima podnio Financijsko izvješće za 2013. godinu (od 01.01.2013. – 31.12.2013. 

godine) potkrijepljeno sa svim podacima. 

Financijsko izmješće je jednoglasno prihvaćeno. 

Add 4.  Dopredsjednik kluba Drago Marić je iznio predložene promjene statuta radi usklađenja s odredbama zakona o 
udrugama kao i promjene u svezi sa sazivanjem sjednice. 

Nakon kratke rasprave novi statut je jednoglasno usvojen. 

Add 5. 

5.a Dopredsjednik kluba Drago Marić je iznio prijedlog programa rada za sezonu 2014/2015. 

Program rada je jednoglasno usvojen 

5.b. Drago Marić je prisutnima iznio detaljan prijedlog financijskog plana za sezonu 2014/2015 

Financijski plan je jednoglasno usvojen. 

Add 6. Predsjednik kluba je iznio prijedlog da se razrješe dužnosti člana Izvršnog odbora slijedeći članovi: 

- Bojan Vuk 
- Mladen Bilić 
- Dalibor Dabić 

Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

Add 7. Predsjednik kluba je predložio slijedeće članove za članstvo u organima kluba: 

1. Za članstvo u Izvršnom odboru: 
             Poldrugovac Manuel, 

Mitrović Nenad, 
Babić Danibor, 
Miljan Lisica, 
Dragan Lazarević 
Erwin Greiml 
Pršić Senad, 
Marić Drago, 
Kontešić Ronald. 

2. Za članove Nadzornog odbora 
             Ljubo Ilić, 

Damir Pereša, 
Mladen Bilić 

3. Za članove disciplinske komisije 
             Primo Babić 

Josip Kontešić 
Drago Marić 
 

Svi prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni. 
 
Add 8. kako pod razno nije bilo nikakvih prijedloga sjednica je završila s radom u 20.15 sati 
 
Sve odluke, izvješća, program i plan te popis prisutnih  su sastavni dio ovog zapisnika. 
 
Zapisničar        Ovjerovitelji zapisnika 
Bojan Vuk        Edin Lokvančić 
 
         Andrej Vuk 
U Puli, 02.09.2014.god.        


