
ZAPISNIK 

S IZBORNE I REDOVNE GODIŠNJE 5. SJEDNICE SKUPŠTINE 

ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 

5. izborna i redovna godišnja sjednica Skupštine Zajednice športskih udruga i saveza 
Zagrebačke županije održana je 24. studenog 2020. godine u 13,00 sati. 

 

 

Nazočni predstavnici Skupštine: 

   

   

Zajednica športskih udruga Dugo Selo Željko Melić 

Zajednica športskih udruga Dugo Selo Franjo Končić 

Gradska zajednica šp. udruga Ivanić Grad Igor Mužina * 

Gradska zajednica šp. udruga Ivanić Grad Darko Kljak 

Športska zajednica grada Jastrebarsko Marko Gvozdanović 

Športska zajednica grada Jastrebarsko Domagoj Šlat 

Samoborski športski savez Boris Makarun * 

Samoborski športski savez Davor Cipek 

Športska zajednica grada Sveta Nedelja Slobodan Matić 

Športska zajednica grada Sveta Nedelja Mario Kemfelja 

Zajednica športskih udruga Velika Gorica Davor Štuban 

Zajednica športskih udruga Velika Gorica Goran Kovačić 

Gradska zajednica šp. udruga Vrbovec Vladimir Bregović * 
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Gradska zajednica šp. udruga Vrbovec Ivor Koretić 

Zajednica športskih udruga grada Zaprešića Lovro Benčević 

Zajednica športskih udruga grada Zaprešića Vladimir Pavetić 

Športska zajednica općine Dubrava Darko Rajtar 

Zajednica športskih udruga općine Križ Sandino Rac 

Zajednica športskih udruga Pisarovina Zoran Pavletić 

Zajednica športskih udruga općine Rugvica Robert Munđer 

Športske zajednice općina Klinča Sela Željko Pankretić 

Automobilistička zajednica Zag. županije Mladen Čop 

Judo saveza Zagrebačke županije Marin Lacković 

Karate savez Zagrebačke županije Ivan Hodak 

Košarkaški savez Zagrebačke županije Darko Čopić 

Kuglački savez Zagrebačke županije Darko Oršić 

Motociklistička zajednica Zag. županije Dragutin Marović 

Odbojkaški savez Zagrebačke županije Pero Orlović 

Nogometni savez Zagrebačke županije Mladen Žugec 

Nogometni savez Zagrebačke županije Nenad Črnko 

Pikado saveza Zagrebačke županije Predrag Penić 

Rukometni savez Zagrebačke županije Zvonko Barilić 

Skijaški savez Zagrebačke županije Damir Kurtalj 
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Streljačkog saveza Zagrebačke županije Željko Vadžić 

Šahovski savez Zagrebačke županije Dejan Ilijaš 

Športsko ribolovni savez Zag. županije Dubravko Šeketa 

Športski savez s invaliditetom Zag. županije Viktor Jozić 

Taekwondo savez Zagrebačke županije Viktor Romančuk 

Teniski savez Zagrebačke županije Ninoslav Samac 

Športska zajednica grada Zeline Željka Jarec 

Športska zajednica općine Bistra Bernard Gulić 

Hrvački savez Zagrebačke županije Josip Kovačevič 

Akrobatski R“N“R savez Zag. županije Ivan Hedl  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 4 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Ostali nazočni: 
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1. Mario Makarun  Glavni tajnik ZŠU i SZŽ 

Izbornu sjednicu započeo je predsjednik Zajednice športskih udruga i saveza 
Zagrebačke županije Vladimir Bregović, te predložio predstavnicima u Skupštini 
Zajednice športskih udruga i saveza Zagrebačke županije dnevni red kako je predloženo 
u pozivu za sjednicu. 

                                              D n e v n i   r e d : 

 
1. Izbor radnih tijela izborne sjednice Skupštine: 

 

• Radnog predsjedništva  

• Povjerenstva za verifikaciju mandata  

• Izbornog povjerenstva 

• Zapisničara  

• Dva ovjerovitelja zapisnika  
 

2. Izvješće povjerenstva za verifikaciju mandata. 
 

3. Razrješenje dosadašnjih predstavnika i verifikacija mandata novih 
predstavnika članova ZŠU i SZŽ u Skupštini ZŠU i SZŽ za članove 
Skupštine ZŠU i SZŽ za mandatno razdoblje 2020. – 2024. godine. 
 

4.  Verifikacija zapisnika sa 4. redovne sjednice godišnje Skupštine Zajednice 
športskih udruga i saveza Zagrebačke županije održane 18. prosinca 2019 
godine. 

 
5. Izbori: 

5.1. Izbor predsjednika ZŠU i SZŽ  
5.2. Izbor zamjenika predsjednika ZŠU i SZŽ  
5.3. Izbor dva potpredsjednika ZŠU i SZŽ  
5.4. Izbor članova Izvršnog odbora ZŠU i SZŽ  

                 5.5. Izbor Nadzornog odbora ZŠU i SZŽ  
 

 
6. Usvajanje Izvješća o izvršenju sportskog programa i plana sredstava za 
sufinanciranje javnih potreba u športu Zagrebačke županije za 2019. godinu 
 
7. 1. Izmjene i dopune javnih potreba u sportu ZŠU i SZŽ ( rebalans ). 
                                
8. Usvajanje Prijedloga Programa javnih potreba u športu ZŠU i SZŽ u 2021. 
godini  
 
9. Pitanja i prijedlozi. 
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Članovi Skupštine ZŠU i SZŽ za rad na izbornoj i redovnoj godišnjoj 5. sjednici 
Skupštine jednoglasno su javnim glasovanjem prihvatili dnevni red kako je predloženo u 
pozivu. 

Ad 1. 

U radno predsjedništvo po prijedlogu Vladimira Bregovića jednoglasno su izabrani 
Vladimir Bregović, Igor Mužina i Nenad Črnko, u povjerenstvo za verifikaciju mandata 
izabrani su Dubravko Šeketa. Ivan Hodai I Sandrino Rac, u Izborno povjerenstvo 
izabrani su Davor Štuban, Ivor Koretič i Darko Kljak, za zapisničara Mario Makarun, za 
ovjerovitelje zapisnika Viktor Jozić i Mladen Žugec. 

Ad 2. 

1. Dubravko Šeketa – (Športsko ribolovni savez Zagrebačke županije) 
2. Ivan Hodak – (Karate savez Zagrebačke županije) 
3. Sandrino Rac – (Zajednica športskih udruga općine Križ) 
 Članovi Komisije za verifikaciju mandata izvršili uvid u dokumentaciju svih 
predstavnika članova Skupštine Zajednice športskih udruga i saveza Zagrebačke 
županije i podnijeli su izvješće Skupštini ZŠU i SZŽ, te konstatirali: 

• Od ukupno 46 članova Zajednice športskih udruga i saveza Zagrebačke županije, 
predstavnike na ovoj sjednici imaju 44 člana ZŠU i SZŽ-a. 

• Uvidom u predočene dokumente, odluke članova ZŠU i SZŽ za izbor predstavnika u 
Skupštinu ZŠU i SZŽ za mandatno razdoblje 2020.-2024, te evidencijske listiće 
predstavnika, verifikacijska komisija utvrđuje da su dokumenti sljedećih predstavnika 
uredni i pravovaljani za verifikaciju njihova mandata. 

 

Ad 3. 

Slijedom navedenog Komisija konstatira da na izbornoj sjednici Skupštine   
ZŠU i SZŽ prisustvuje dovoljan broj članova s pravom glasa za donošenje 
pravovaljanih odluka. 

Za donošenje pravovaljanih odluka potrebna je većina glasova nazočnih 
predstavnika članova Skupštine ZŠU i SZŽ s pravom glasa, što znači 22 glasova 
od ukupno nazočnih 44 glasa.  

 

Razrješavaju se mandati svih članova Skupštine Zajednice športskih udruga i 
saveza Zagrebačke županije za mandatno razdoblje 2016. – 2020. godina. 

Verificiraju se mandati svih članova Skupštine Zajednice športskih udruga i 
saveza Zagrebačke županije za mandatno razdoblje 2020. - 2024. godine. 
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Ad 4. 

Jednoglasno je usvojen zapisnik s 4. redovne sjednice Skupštine Zajednice športskih 
udruga i saveza Zagrebačke županije održane 18. prosinca 2019. koji su svi članovi 
Skupštine primili uz poziv za ovu sjednicu. 

 

Ad 5. 

Pod ovom točkom pristupilo se izboru tijela Zajednice športskih udruga i saveza 
Zagrebačke županije. Ispred Izborne komisije Davor Štuban je predložio Skupštini za 
predsjednika Vladimira Bregovića, dosadašnjeg predsjednika ZŠU i SZŽ i obrazložio da 
ima potpisanu kandidaturu od 30 članova Skupštine ZŠU i SZŽ, te da ima priložen 
športski životopis sa dosadašnjim radu o športu, s obzirom da nije bilo drugih kandidata 
daje na glasovanje prijedlog za izbor predsjednika. 
 
 

Nakon javnog glasovanja jednoglasno je izabran Vladimir Bregović za predsjednika 
Zajednice športskih udruga i saveza Zagrebačke županije u mandatnom razdoblju 
2020. – 2024. godine. Nakon što je izabran Vladimir Bregović se zahvalio na 
povjerenju koje mu je iskazano ovim izborom i nastavio voditi ovu sjednicu. 
- Za zamjenika predsjednika Vladimir Bregović je predložio Borisa Makaruna, u skladu 
sa Statutom ZŠU i SZŽ i odredbom Odluke o provedbi izbora. Nakon javnog glasovanja 
izabran je jednoglasno za zamjenika predsjednika Boris Makarun u mandatnom 
razdoblju 2020. – 2024. godine. 
- Za potpredsjednike su jednoglasno izabrani Goran Kovačić i Igor Mužina u 
mandatnom razdoblju 2020. – 2024. godine. 
- Za članove Izvršnog odbora: Lovro Benčević, Franjo Končić, Slobodan Matić, 
Domagoj Šlat i Nenad Črnko u mandatnom razdoblju 2020. – 2024. godine. Nakon 
javnog glasovanja izabrani su jednoglasno bez rasprave. 
- Slijedom provedenih izbora za članove Izvršnog odbora Zajednice športskih 
udruga i saveza Zagrebačke županije, Izvršni odbor Zajednice športskih udruga i 
saveza Zagrebačke županije u mandatnom razdoblju 2020. – 2024. godine djeluje u 
sastavu: 

1. Vladimir Bregovič – predsjednik 
2. Boris Makarun – zamjenik predsjednika 
3. Igor Mužina - potpredsjednik  
4. Goran Kovačić – potpredsjednik 
5. Lovro Benčević – član IO 
6. Franjo Končić – član IO 
7. Slobodan Matić – član IO 
8. Domagoj Šlat – član IO 
9.Nenad Črnko – član IO 

- Za članove Nadzornog odbora u mandatnom razdoblju 2020. – 2024. godine, 
jednoglasno su javnim glasovanjem izabrani: Željko Kiseljak, Zlatko Lasan i Darijo 
Gaća. 
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                                                             Ad 6. 

Izvješće o izvršenju športskog programa i plana sredstava za sufinanciranje javnih 
potreba u športu Zagrebačke županije za 2019.godinu dano je u pisanom obliku svim 
članovima skupštine ZŠU i SZŽ. Usmeno obrazloženje izvješća o radu dao je 
predsjednik Vladimir Bregović. 

 

Izvješće o izvršenju športskog programa i plana sredstava za sufinanciranje 
javnih potreba u športu Zagrebačke županije za 2019. prihvaćeno je jednoglasno 
bez rasprave. 

 

                                                             Ad 7. 

1. Izmjene i dopune javnih potreba (Rebalans) u športu Zajednice športskih udruga i 
saveza Zagrebačke županije za.2020. godinu članovi Skupštine Zajednice športskih 
udruga i saveza Zagrebačke županije primili su uz poziv u pismenoj formi. Također u 
pisanoj formi su dobili i dodatno obrazloženje preraspodjele i promjena. Glavni tajnik 
Mario Makarun ističe da se tijekom proračunske godine mora izvršiti novo uravnoteženje 
programa javnih potreba športa ZŠU i SZŽ putem izmjena i dopuna prema postupku za 
donošenje programa javnih potreba zšu i szž. Sukladno dosadašnjem ostvarenju 
prihoda i primitaka, kao i izvršenju rashoda i izdataka u odnosu na plan te procjeni 
ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka do kraja godine, potrebno je izvršiti 
usklađenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka programa javnih potreba športa 
Zagrebačke županije. U nastavku daje pojašnjenje predloženih 1. izmjena programa 
javnih potreba u športu Zajednice športskih udruga i saveza Zagrebačke županije i plana 
sredstava za sufinanciranje programa javnih potreba u športu ZŠU i SZŽ. predsjednik 
Vladimir Bregović je predložio Skupštini Zajednice športskih udruga i saveza 
Zagrebačke županije, da usvoje1. Izmjene i dopune javnih potreba (Rebalans) u športu 
Zajednice športskih udruga i saveza Zagrebačke županije za 2020.  

1. Izmjene i dopune javnih potreba (Rebalans) u športu Zajednice športskih 
udruga i saveza Zagrebačke županije za.2020. godinu usvojene su nakon 
obrazloženja jednoglasno. 

 

                                                               Ad 8. 

 

Prijedlog programa Javne potrebe u sportu Zajednice športskih udruga i saveza 
Zagrebačke županije za 2021 godinu 
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 članovi Skupštine Zajednice športskih udruga i saveza Zagrebačke županije primili su 
uz poziv u pismenoj formi. Predsjednik Vladimir Bregović ističe da s prijedlog programa 
javnih potreba športa Zagrebačke županije razmatrane na sjednici Izvršnog odbora ZŠU 
i SZŽ. Program javnih potreba u športu Zagrebačke županije i plan sredstava za 
sufinanciranje programa javnih potreba u športu Zagrebačke županije za 2021. godinu 
ostaje isti kao i 2020 godine i iznosi 6.125.000,00 kuna te ističe kako je trebalo uložiti 
puno truda kako bi plan javnih potreba za 2021 godinu ostao na toj razini.  
Glavni tajnik je obrazložio je program javnih potreba športa Zagrebačke županije za 
2021. godinu.. Predsjednik Vladimir Bregović otvara raspravu te ističe kako je ovo 
četvrta godina sa povećanjem sredstava ZŠU i SZŽ te se nada da će se to nastaviti i u 
sljedećem razdoblju. Nitko od prisutnih nije imao pitanja pa je predsjednik Vladimir 
Bregović zaključio raspravu   
 
 Program javnih potreba u športu Zagrebačke županije za 2021. godinu 
jednoglasno su osvojene. 

 

                                                             Ad 9. 

 

Pod ovom točkom donesena je ODLUKA da Zajednicu športskih udruga i saveza 
Zagrebačke županije u mandatnom razdoblju 2020. – 2024. godine zastupa Vladimir 
Bregović – predsjednik, Boris Makarun – zamjenik predsjednika, Goran Kovačić – 
potpredsjednik, Igor Mužina – potpredsjednik i Mario Makarun – glavni tajnik. 
 
 
Zapisnik je pohranjen u arhivi tajništva Zajednice športskih udruga i saveza Zagrebačke 
županije. 

    Zapisničar:        Predsjednik: 

 

Mario Makarun               Vladimir Bregovic, ing. građ. 

 

Ovjerovitelji zapisnika: 

1. Viktor Jozić __________________ 

 

   2. Mladen Žugec __________________ 


