
NK “ Štinjan” 
Pula, Pužar  br 32. 
U Štinjanu ,01.kolovoza 2016.  
 
 
                                                  Z A P I S N I K 
                 Sa izvanredne izborne Skupštine  NK “Štinjan “-  Štinjan   
 
Sjednica Skupštine je  održana 01.08. 2016. s početkom 20  sati   u prostorijama 
Mjesnog odbora Štinjan, Selo 2. sa slijedećim  
 
Dnevnim  redom: 
 

1. Otvaranje Skupštine  i pozdravi 
2. Izbor predsjedništva ,verifikaciske komisije i ovjerovitelja zapisnika  
3. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine  
4. Usvajanje izmjena i dopuna Statuta kluba 
5.   Izvješće o radu i finacijsko izvješće za proteklo razdoblje 

     6.   Donošenje programa rada i financijskog plana 
7. Rasprava o izvješćima 
8. Davanje razrješenja Predsjedniku, Dopredsjedniku, Tajniku, Izvršnom 

odboru, Nadzornom odboru i Disciplinskoj komisiji 
9. Izbor Predsjednika kluba, Dopredsjednika kluba, Tajnika kluba, Izvršnog 

odbora, Nadzornog odbora i Disciplinske komisije 
10. Razno 

 
 Ad1.)  

Sjednicu je otvorio Predsjednik kluba  Nenad Mitrović, pozdravio prisutne 
članove kluba , goste i sve nazočne. 

Ad2.) 
 Kako bi se valjano odradio predloženi dnevni red predsjedavajući predlaže da 
se izabere radno predsjedništvo u koje ulaze: 
Mitrović Nenad, Vuk Bojan i Marić Drago. 
Predlaže se Verifikaciona komisija u sastavu  Ljubo Ilić, Vlado Juričić i Danijel 
Peruško. Za zapisničara se predlaže Drago Marić a ovjerovitelje zašpisnika 
Vlado Juričić i Ljubo Lučić 

Predsjedavajući stavlja prijedloge na glasovanje. Prijedlog jednoglasno prihvaćen. 
 
 
 



 Verifikaciona komisija konstatira da su na Skupštini prisutni slijdeći članovi: 
       Nenad Mitrović, Drago Marić, Bojan Vuk, Ljubo Ilić, Dorijano Gašprotić, 
Rasim Mirvić, Tedi Gašprotić, Vlado Juričić, Luka Radola, Ivan Macuka, Ivan 
Mašeni, Danijel Peruško, Marko Macuka. 
 
Odsutni članovi kluba su: Marjan Rupenović, MarkoMitrović, Miljan Lisica, 
Dalibor Pavletić, Dino Franković 
 
     Nakon konstatacije da Skupštini prisustvuje 13 od 18 redovnih članova kluba  
to se smatra da Skupština ima kvorum i sve odluke koje budu donešene biti će 
pravovaljane.  
    
Ad3.)  
Predsjdavajući daje  Poslovnik o radu Skupštine na usvajanje. Poslovnik je 
jednoglasno usvojen. 
 
Ad4.) 
Predsjedavajući je dao na usvajanje izmjene i dopuna Statuta kluba u članku 24. 
Stavak 2. Gdje se broj članova Izvršnog odbora smanjuje sa sedam(7) na pet(5). 
Taj prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 
Ad5.) 
      Izvješće o radu i finacijsko izvješće za proteklo razdoblje 
Tajnik kluba Bojan Vuk podnosi detaljno i koncizno relizaciju rada i financijskog 
poslovanja za proteklo razdoblje  (osvrt na kadrovsku, upravljačku, sportsku, 
komercijalnu i finacijsku komponentu). Njegovo izvješće  je sastavni dio ovog 
zapisnika. 
 
Ad6.) 
      Prihvačen je dosadašnji program rada i financijski plan. 
 
A7.) 
      Predsjedavajući je dao sva izvješća na raspravu. U raspravi su sudjelovali: 
1.Nenad Mitrović koji je težište svoje diskusije usmjerio na financijsku 
konsolidaciju kluba.  
2.Nini Dajčić  koji je postavio nekoliko pitanja vezano za kadrove mlađeg uzrasta 
iz Štinjana, zatim za odnose kluba   sa Pulasportom, malobrojnom posjećenosti 
utakmicama kluba. 
 3. Dorijano Gašprotić mu je replicirao na mali broj redovnih članova kluba koji 
plaćaju članarinu i na taj način pomažu klubu.  



4. Drago Marić je rekao da u klubu potoje svi normativni akti koji su usklađeni sa 
Statutom kuba a Statut je usklađen sa novim Zakonom o udrugama u prošao je 
verifikaciju u Državnoj uprvi. Zatim je gospodinu Dajčiću odgovorio za odnose sa 
Pulasportom i pohvalio ugostiteljski objekat Campo koji je sastavni dio igrališta. 
 5. Ljubo Ilić je konstatirao da je napravljena dobra infrastruktura kluba i da 
odnose sa Pulasportom nebi trebalo zaoštravati jer oni imaju kompletno održavanje 
na našem igralištu (terena i svlačionica). 
 6. Dušanko Babić je napomenuo da je Mjesni odbor u zadnjih nekoliko godina 
pomogao klubu sa značajnim financijskim sredstvima  ali isto tako da su narušeni 
odnosi Mjesnog odbora i Turitičke zajednice zbog kluba i prošlogodošnje 
Štinjanske fešte, na to mu je Vuk Bojan uzvratio da to nije moguće. 
 
Kako više nije bilo diskutanata predsjedavajući je dao izvješče na usvajanje i ono 
je jednoglasno usvojeno. 
 
Ad8.) 
Predsjedavajući je u skladu s člankom 21, Statuta kluba dao prijedlog za 
razrješenje svih dosadašnjih tijela kluba tj. Predsjednika, Dopredsjednika, Tajnika, 
Nadzornog dobora i Disciplinske komisije, što je jednoglasno prihvaćeno  
 
Ad9.) 
      Zatim se prešlo na izbor novog predsjednika kluba. Za to mjesto jedini 
kandidat je bio Ivan Macuka. Taj prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 
Dosadašnji predsjednik se zahvalio svima na suradnji i presjedavanje Skupštine 
prepustio novoizabranom predsjedniku. Nakon zahvale na ukazanom povjerenju 
Ivan Macuka je predložio sastav novih tijela kluba. 
Za Dopredsjednika kluba je predložen Danijel Peruško. Taj prijedlog je 
jednoglasno usvojen. 
Za Tajnika kluba je predložen Ivan Mašeni. Taj prijedlog je jednoglasno usvojen. 
U Izvršni odbor su predloženi: 
  Danijel Periško  

Tedi Gašprotić 
  Miljan Lisica 
  Pavletić Dalibor 
  Dino Franković 
U Disciplinsku komisiju su predloženi: 
  Marko Macuka 

Danijel Peruško  
   Pavletić Dalibor 
U Nadzorni odbor su predloženi: 



 Lisica Miljan 
 Danijel Peruško   
 Dino Franković 

 
Svi predloženi kandidati su jednoglasno prihvaćeni od strane nazočnih  članova 
Skupštine. 
 
Ad10.) 
      Pod razno nije bilo nikakve diskusije. 
 
Nakon nekoliko zahvala na dosadašnjem radu i želja za uspješan rad budućem 
vodstvu kluba Skupština NK „Štinjan“ je završila s radom u 21,35 sati. 
 
U Puli, 01.08.2016.god. 
 
 
Zapisnik vodio:       
    
Drago Marić      Predsjednik NK „Štinjan“ 
 
        Ivan Macuka 
Ovjerovitelji zapisnika: 
Vlado Juričić 
Ljubo Lučić 
 
U privitku su: 

- Pisani zahtijev Predsjednika kluba za razriješenjem 
- Odluka o razriješenju Predsjednika, Dopredsjednika, Tajnika, Izvršnog odbora, 

Nadzornog odbora i Discišlinske komisije 
- Odluka o izboru novog Predsjednika kluba 

- Odluka o izboru Dopredsjednika kluba 

- Odluka o izboru Tajnika kluba 

- Odluka o izboru Izvršnog odbora 

- Odluka o izboru Nadzornog odbora 

- Odluka o izboru Discišplinske komisije 

- Odluka o izboru ovlaštenih osoba koje zastupaju klub 

- Odluka Izvršnog odbora o likvidatoru kluba 

- Odluka o izmjeni čl.24. stavak 2. Statuta kluba o broju članova Izvršnog odbora 


