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Sinj, 08. studenoga, nastavak 28.prosinca 2018. godine
Broj, 08-12/2018

ZAPISNIK SA REDOVNE SKUPŠTINE ZŠUGS ODRŽANE
08.11.2018. S POČETKOM U 19.00 SATI U GRADSKOJ
VIJEĆNICI
Nazočni članovi: Josip Malbaša ( Gimnastički klub Sinj ), Josip Vučić
( Rukometni klub Kamičak ), Zoran Nasić ( Boćarski klub Pržina ), Mladen
Šuić ( Stolnoteniski klub Sinj ), Ljubo Knez ( Kickboxing klub Knez ),
Martin Tadić ( Boksački klub Sinj ), Slađana Marić-Drvoličanin
( Taekwondo klub Osinium ), Mate Mažurin ( Nogometni klub Tekstilac ),
Ivica Vučemilo ( Ragbi klub Sinj ), Stipe Delija ( Nogometni klub
Brnaze ), Mirko Penić ( Konjički Galopski klub Alkar ), Ivica Zorica
( Ženski odbojkaški klub Sinj ), Mate Ivandić ( Udruga za mali nogomet ),
Branko Matić ( Ženski rukometni klub Sinj ), Boris Buljan ( Planinarsko
društvo Svilaja ) i Dujo Šimić ( Kuglački klub Sinj ), Mario Čović
( Šahovski klub Sinj ) Dujo Maleš ( Nogometni klub Junak ), Antonio
Kulaš ( Kickboxing klub Kula ), Ivan Mandac ( Ženski rukometni klub
Cetina ), Davor Feracina ( Boćarski klub Mačkula ) i Nikola Vučković
( Judo klub Sinj ).
Opravdali izostanak: Filip Ratković ( Športsko ribolovno društvo Cetina ),
Denis Glavan ( Košarkaški klub Alkar ), Zlatko Ugrin ( Aeroklub Sinj ),
Roberto Živaljić ( Klub avanturističkih sportova Cetina Adventure ), Ante
Barač ( Boćarski klub Sinj ), Ivan Vučković ( Društvo za športsku
rekreaciju Sinj), Ugo Dalbello ( Biciklističi klub Vlaji ) i Radmila
Kitanović-Krstić (Plivački klub Sinj ).
Nisu opravdali izostanak: Ivica Bajić ( Nogometni klub Glavice ), Jozo
Delaš ( Atletski klub Sinj ), Ante Milanović ( Ženski nogometni klub
Glavice ).
Popis nazočnih članova sastavni je dio zapisnika.
Predsjednik Zajednice Josip Malbaša pozdravlja sve nazočne članove te
predlaže sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje skupštine
a) imenovanje zapisničara i dva ovjerovitelja
b) izbor verifikacijske komisije
c) usvajanje predloženog dnevnog reda
2. Verifikacija Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 04. listopada 2018.
3. Izvješće Nadzornog odbora za NK Glavice
4. Poslovnik o radu Skupštine
5. Odgovor Nikole Vučkovića vezano za žalbu klubova
6. Informacije o dohodovnom cenzusu na članarine
7. UTIS- SINJ
8. Javni poziv za predlaganje programa u sportu za 2019.godinu
9. Izmjene i dopune Statuta
10. Isključivanje iz članstva
11. Razno

AD 1.)
Predsjednik Zajednice Josip Malbaša poziva članove na imenovanje tijela
potrebnih za rad skupštine
a)
imenovanje zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
Za zapisničara jednoglasno je izabran Branko Matić, dopredsjednik
Zajednice, dok za ovjerovitelje zapisnika izabrani su Ljubo Knez i Josip
Vučić
b)
izbor verifikacijske komisije
U verifikacijsku komisiju jednoglasno su izabrani Zoran Nasić i Boris
Buljan , koji su ustanovili da na prvom dijelu sjednice prisutno 17
punopravnih članova zajednice i četiri pridružena člana, te na drugom
dijelu sjednice 19 punopravnih članova zajednice te jedan pridruženi član,
samim time postoji kvorum na sjednici i odluke se mogu pravovaljano
donositi
c)
usvajanje dnevnog reda skupštine
Predloženi dnevni red skupštine jednoglasno usvojen

AD 2.)

Verifikacija Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 04. listopada
2018.
Predsjednik Zajednice Josip Malbaša poziva sve članove da se izjasne
ukoliko ima nekih nadopuna, nedorečenosti, prijedloga ili primjedbi na
Zapisnik Skupštine održane dana 04. listopada 2018.
Nitko od nazočnih članova dalje nije imao komentara ni primjedbi na
zapisnik, te je zapisnik jednoglasno usvojen.
ZAKLJUČAK
Zapisnik sa sjednice Skupštine održane 04. listopada 2018. godine
jednoglasno usvojen

AD 3.)

Izvješće Nadzornog odbora ZŠUGS za NK Glavice
Josip Malbaša ( Gimnastički klub Sinj ), poziva predsjednika
Nadzornog odbora Mirka Penića da podnese izvješće o stanju Nogometnog
kluba Glavice.
Mirko Penić ( Konjički Galopski klub Alkar 1968 ) kaže kako klub više ne
funkcionira, tj. od mjeseca kolovoza od kada je predsjednik podnio ostavku
i od tada se sjednica skupštine nije održala ni izabrala nova tijela
upravljanja kluba. Klub je time izgubio svaki legitimitet.
ZAKLJUČAK
Skupština jednoglasno prihvaća Izvješće Nadzornog odbora ZŠUGS
za NK Glavice

AD 4.)

Poslovnik o radu Skupštine
Josip Malbaša ( Gimnastički klub Sinj ), nazočnim članovima čita
Poslovnik o radu Skupštine sa svim njegovim bitnim stavkama.
Nitko od nazočnih nije imao primjedbu ni korekciju na Poslovnik te se isti
jednoglasno usvaja i objavljuje na Web stranicama Zajednice
www.sportsinj.com/hr
ZAKLJUČAK
Skupština jednoglasno usvojila Poslovnik o radu Skupštine

AD 5.)

Odgovor Nikole Vučkovića vezano za žalbu
klubova
Josip Malbaša ( Gimnastički klub Sinj ), čita odgovor Nikole Vučkovića
vezano za žalbu klubova ( KBK KNEZ i TAEKWONDO KLUBA OSINIUM ).
Nakon čitanja Podneska Josip Malbaša otvara raspravu koja se svodi na
međusobno prepucavanje triju strana. Klubovi koji su „oštećeni“ne kriju
razočaranje ne dodjeljivanjem termina pogotovo iz razloga što postoje
dvije manje dvorane u OŠ Fra Pavla Vučkovića, jedna školska gdje su prije
imali termine, te druga koja je napravljena samo za Judo od jedne učionice
i koja je slobodna u tražene termine.
Nikola Vučković predsjednik Judo kluba Sinj i ravnatelj OŠ Fra
Pavla Vučkovića kaže kako niti jedna odluka nije donesen na štetu
klubova, a odluke su u ingerenciji Školskog odbora škole, te to kako su se
želje klubova za termina preklapale zbog čega se klubovi nisu uspjeli
dogovoriti oko termina korištenja.
Josip Malbaša potvrđuje kako su se doista određeni termini preklapali i
žali što je došlo do ovakve situacije među klubovima. Malbaša dalje kaže
kako je našao rješenje gore spomenutog problema, a ono je to da svi
borilački sportovi mogu svoju djelatnost obavljati u novom pomoćnom
prostoru Gradske dvorane Ivica Glavan-Ićo, pa tako i spomenuti klubovi.
ZAKLJUČAK
Skupština primila informacije na znanje

AD 6.)

Informacije o dohodovnom cenzusu na članarine
Predsjednik Zajednice Josip Malbaša ( Gimnastički klub Sinj ), daje nove
informacije o dohodovnom cenzusu na članarine klubova za oslobađanje
djece od plaćanja članarina.
Najveća novost je ta da se dohodovni cenzus podiže sa 1.000,00 kuna na
1.500,00 kuna po članu obitelji. Malbaša dalje poziva se predsjednike
klubova na primjenu navedene mjere.
ZAKLJUČAK
Informacije o dohodovnom cenzusu na članarine primljene na
znanje

AD 7.)

UTIS- SINJ - dopis

Predsjednik Zajednice Josip Malbaša čita dopis Udruge tjelesnih
invalida-Sinj koji nas poziva na obilježavanje Dana sjećanja na grad heroj
Vukovar. Malbaša je dao informacije klubovima o vremenu, mjestu i danu
obilježavanja događaja.
ZAKLJUČAK
Skupština primila Informacije na znanje

AD 8.)

Javni poziv za predlaganje programa u sportu za 2019.godinu
Predsjednik Zajednice Josip Malbaša kaže kako su svi članovi upoznati
sa Javnim pozivom za predlaganje programa u sportu za 2019. te da on
završava 15. studenoga 2018. Temeljem ovoga poziva prikupljaju se
podaci o potrebama klubova, te se isti usklađuju sa proračunom sporta
kojega donosi Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnice Grada zajedno
sa proračunom. Malbaša dalje navodi kako se poslije usvajanja proračuna
ide u Javni natječaj za dodijeljena sredstva te kako svaka dodijeljena kuna
mora biti u skladu s Pravilnikom kojega donosi Skupština.
ZAKLJUČAK
Skupština primila Informacije na znanje o daljnjem tijeku događaja
vezano za Javni poziv i Javni natječaj za 2019.godinu

AD 9.)

Izmjene i dopune Statuta Zajednice
Predsjednik Zajednice Josip Malbaša kaže kako moramo napraviti
određene korekcije i nadopune Statuta koje su se mogle protumačiti na
više načina, ali to kako moramo u Statut ubaciti gospodarsku djelatnost iz
više razloga ali i prilika na koje trebamo računati u budućnosti. Malbaša
predlaže skupštini Članak 14. koji se odnosi na gospodarsku djelatnost.
Članovi Dujo Maleš, Mirko Penić žele da se članak bolje razradi, tj. do
detalja jer je taj članak jako bitan za djelatnost Zajednice.
Predsjednik Josip Malbaša predlaže skupštini da se prekine ova točka
dnevnog reda dok se navedeni članak ne razradi do najsitnijeg detalja i
usvoji ili odbije na nastavku ili novoj sjednici ali do konca 2018.godine.
Skupština jednoglasno prihvaća prijedlog Josipa Malbaše.
ZAKLJUČAK
Izmjene i dopune Statuta će se donijeti do konca 2018.godine

AD 10.)

Isključivanje iz članstva
Josip Malbaša daje riječ predsjedniku Nadzornog odbora koji je ustanovio
status klubova ( Atletski klub Sinj i Ženski nogometni klub Glavice ).
Predsjednik Nadzornog odbora Mirko Penić rekao je da je Nadzorni odbor
provjerio statuse navedenih klubova te došao do sljedećeg zaključka:
1. Atletski klub Sinj je ugašen pri Uredu Državne uprave
05.12.2017.godine i od davno ne obavlja svoju djelatnost.
2. Ženski nogometni klub Glavice još uvijek postoji pri Uredu Državne
uprave, ali ne obavlja svoju djelatnost.
Predsjednik Josip Malbaša kaže kako je ovdje sve jasno što se tiče
Atletskog kluba Sinj te predlaže Skupštini njegovo isključivanje iz članstva.
Skupština jednoglasno prihvaća prijedlog predsjednika da se
Atletski klub Sinj isključi iz članstva Zajednice.
Predsjednik Josip Malbaša kaže kako Ženski nogometni klub Glavice još
uvijek postoji, makar na papiru, te predlaže da se status kluba promijeni iz
punopravnog u pridruženo članstvo.
Skupština jednoglasno prihvaća prijedlog predsjednika da Ženski
nogometni klub Glavice promijeni status iz punopravnog u
pridruženo članstvo.
Predsjednik Josip Malbaša kaže kako ćemo se ponovno do konca godine
sastati zbog jedne točke dnevnog reda čim riješimo točku iz Statuta koja
se odnosi na gospodarsku djelatnost.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NASTAVAK S REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE ZŠUGS
ODRŽANE 08.11.2018.GODINE
Sinj 28.12.2018.godine
Nastavku nazočni članovi: Josip Malbaša ( Gimnastički klub Sinj ), Josip
Vučić ( Rukometni klub Kamičak ), Zoran Nasić ( Boćarski klub Pržina ),
Slavko Bilić ( Stolnoteniski klub Sinj ), Ljubo Knez ( Kickboxing klub Knez
), Martin Tadić ( Boksački klub Sinj ), Zvonko Kovačević ( Aero klub Sinj
),Mate Mažurin ( Nogometni klub Tekstilac ), Ivica Vučemilo ( Ragbi
klub Sinj ), Stipe Delija ( Nogometni klub Brnaze ), Mirko Penić ( Konjički
Galopski klub Alkar ), Ivica Zorica ( Ženski odbojkaški klub Sinj), Branko
Matić ( Ženski rukometni klub Sinj ), Boris Buljan ( Planinarsko društvo
Svilaja ) i Dujo Šimić ( Kuglački klub Sinj ), Mario Čović ( Šahovski klub
Sinj ) Dujo Maleš ( Nogometni klub Junak ), Ivan Mandac ( Ženski

rukometni klub Cetina ), Davor Feracina ( Boćarski klub Mačkula ), Ivan
Vučković ( Društvo za sportsku rekreaciju ).
Ostali nazočni: Mirko Labrović
Skupština Zajednice na prijedlog predsjednika je odlučila da umjesto
ovjeravanja izmjena i dopuna statuta, da ih se inkorporira u novi statut i
da se donese novi statut u kojem su te izmjene i dopune sadržane.

AD 9. 1)

Izmjene i dopune Statuta Zajednice ( NASTAVAK )
Predsjednik Zajednice Josip Malbaša kaže kako smo se dobro pravno
konzultirali po pitanju gospodarske djelatnosti te poziva predsjednika
Nadzornog odbora da ga pročita.
Mirko Penić pročitao je članak vezano za gospodarsku djelatnost kojega je
Skupština jednoglasno usvojila.
Daljnje izmjene Statuta i njene korekcije su jednoglasno prihvaćene s tim
da je odbijen prijedlog predsjednika iz Članka 18. Stavak 3. vezano za
prijem klubova u punopravno članstvo gdje je predsjednik predložio da
poslije donošenja odluke o primanju u pridruženo članstvo, klub mora
djelovati najmanje 3 godine ili po odluci Skupštine i manje kako bi postao
punopravan član. Pojedini članovi udruga koji su čekali dugi niz godina
kako bi postali punopravni članovi izrazili su nezadovoljstvo člankom te
predložili da se makne dio članka koji kaže ili po odluci Skupštine i manje ,
te smatraju kako je rok od tri godine sasvim dovoljan još pogotovo iz
razloga što kao pridruženi članovi mogu u potpunosti aplicirati na sredstva
iz proračuna.
Predsjednik je nakon rasprave prihvatio i predložio prijedlog skupštine, što
je skupština jednoglasno usvojila.
Ostali prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.
ZAKLJUČAK
Budući da je izmjena i dopuna više, Skupština je jednoglasno
odlučila da, umjesto pravne forme izmjena i dopuna statuta,
usvoji novi statut u koji će sve te izmjene i dopune biti uključene.

AD 11.)
Razno

Predsjednik Zajednice kaže kako pod ovom točkom dnevnog reda želi da
riješimo status Nogometnog kluba Glavice za kojega smo primili
informacije na znanje od Nadzornog odbora. Predsjednik i Upravni odbor
poziva se na članak 18. Stavak 4. i predlaže da se Nogometni klub Glavice

1991 odmah primi u punopravno članstvo kao sljedbenik u sportskom i
natjecateljskom smislu Nogometnog kluba Glavice koji ne djeluje od ljeta
2018. godine u upravljačkom smislu. Skupština se nije sastala te klub gubi
potpunu legitimnost.
Mirko Labrović kao gost na skupštini rekao je nekoliko rečenica vezano za
stanje u Glavicama. Bitno je da se napravila premosnica kluba oko kojega
se uhvatilo nekoliko entuzijasta kako bi oporavili klub iz dubioza do kojih je
došlo iz razno-raznih razloga.
Predsjednik Zajednice daje prijedlog da se NK Glavice koji više ne djeluje
isključi iz članstva zajednice temeljem Članka 22. i 23. Stavka 2. novog
Statuta.
ZAKLJUČAK
Skupština jednoglasno prihvaća prijedlog predsjednika i donose
odluku da se NK Glavice koji više ne djeluje isključi iz
punopravnog članstva zajednice temeljem Članka 22. i 23. Stavka
2. novog Statuta.
Predsjednik Zajednice u ime Upravnog odbora daje prijedlog da se NK
Glavice 1991 primi u punopravno članstvo temeljem članak 18. Stavak 4.
novog Statuta .
ZAKLJUČAK
Skupština s 17 glasova i jednim suzdržanim prihvaća prijedlog i
donosi odluku da se NK Glavice 1991. primi u punopravno
članstvo temeljem članak 18. Stavak 4. novog Statuta.

Ukupno trajanje skupštine 2.40 sati

Zapisničar: Branko Matić_________________
Ovjerovitelji zapisnika: Ljubo Knez ________________
Josip Vučić __________________

Predsjednik ZŠUGS
Josip Malbaša, prof.

