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ZAPISNIK S IZVANREDNE SKUPŠTINE  
ZAJEDNICE ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA VALPOVA 

 
Dana 11. travnja 2014. godine s početkom u 17.00 sati u prostorijama Nogometnog kluba 

Valpovka u Športskom parku, sukladno članku 25. i 26. Statuta Zajednice športskih udruga grada 
Valpova sazvana je izvanredna Skupština. 

Predsjednik Zajednice športskih udruga grada Valpova gospodin Berislav Brkić u uvodnom 
je izlaganju ukratko pojasnio nazočnima potrebu sazivanja izvanredne Skupštine na kojoj će biti i 
predloženo novo vodstvo. 

Za današnju izvanrednu Skupštinu predlaže sljedeći: 
 

dnevni red 
 

1. Otvaranje Skupštine 
 

2. Izbor radnih tijela: 
 radnog predsjedništva (predsjednik i dva člana) 
 zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika 
 verifikacijskog povjerenstva (predsjednik i dva člana); 
 izbornog povjerenstva (predsjednik i dva člana) 

 

3. Izvješe verifikacijskog povjerenstva 
 

4. Podnošenje i usvajanje izvješća za 2013. godinu: 
a Izvješće o radu Zajednice u 2013. godini 
b Izvješće o financijskom poslovanju u 2013. godini 
c Izvješće Nadzornog odbora. 

 

5. Rasprava o izvješćima i usvajanje istih 
 

6. Prijedlog i donošenje novog Statuta Zajednice športskih udruga grada Valpova 
 

7. Verifikacija mandata predstavnika Grada Valpova u Skupštini Zajednice 
 

8. Donošenje odluke o razrješenju dosadašnjeg predsjednika i dopredsjednika 
Zajednice, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i glavnog tajnika Zajednice športskih 
udruga grada Valpova 

 

9. Izbor predsjednika Zajednice športskih udruga grada Valpova 
 

10. Izbor tajnika Zajednice, Izvršnog odbora i Nadzornog odbora 
 

11. Donošenje Programa javnih potreba za 2014. godinu te privremenog Financijskog 
plana za 2014. godinu 

 

12. Donošenje odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje Zajednice športskih udruga 
grada Valpova 

 

13. Različito. 
 

Ovakav predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 
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Ad 1. 
 Nakon uvodnog izlaganja gospodin Berislav Brkić i službeno otvara izvanrednu Skupštinu 
Zajednice športskih udruga grada Valpova. Pozdravlja sve nazočne te predlaže početak rada. 
        

Ad 2. 
 Predsjednik otvara drugu točku dnevnog reda. U radno predsjedništvo predlaže: Berislava 
Brkića kao predsjednika te Miroslava Birovljevića i Franca Sakača kao članove. Prijedlog je 
jednoglasno usvojen. Za zapisničara predlaže Alenka Bajera, a za ovjerovitelje zapisnika Marijana 
Barišića i Miru Ištokovića. Prijedlog je jednoglasno usvojen. Za predsjednika verifikacijskog 
povjerenstva predlaže Matka Šutalo, a za članove Zorana Pepića i Josipa Cvenića. Prijedlog je 
jednoglasno usvojen. Za predsjednika izbornog povjerenstva predlaže Ivana Tonkovića, a za 
članove Zlatka Belića i Stanislava Horvata. Prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 

Ad 3. 
 Pod 3. točkom dnevnog reda predsjednik poziva predsjednika verifikacijskog povjerenstva 
Matka Šutala da podnese izvješće. Matko Šutalo iznosi kako je izvanrednoj Skupštini nazočno 22 
od 28 predstavnika s pravovaljanim mandatima te su sve odluke koje budu donese potrebnom 
većinom u potpunosti pravovaljane. 
 

Ad 4. 
 Pod 4. točkom dnevnog reda predsjednik Berislav Brkić podnio je izvješće o radu Zajednice 
športskih udruga grada Valpova za 2013. godinu. Izvješće je sastavni dio ovoga Zapisnika. 
U drugom dijelu predsjednik je podnio i izvješće o financijskom poslovanju Zajednice za 2013. 
godinu koje je, također, sastavni dio ovoga Zapisnika. 
 Na kraju je pozvao predsjednika Nadzornog odbora Miroslava Brkića da podnese izvješće 
Nadzornog odbora o financijsko-materijalnom poslovanju Zajednice športskih udruga grada 
Valpova. Izvješće Nadzornog odbora sastavni je dio ovoga Zapisnika. 
 

Ad 5. 
 Otvorena je rasprava po podnesenim financijskim izvješćima. Berislav Brkić obrazložio je 
ukratko i dodatno pojasnio pojedine značajke financijskih dokumenata. Nakon nastavne kraće 
rasprave prišlo se glasovanju. 

- usvojeno je izvješće o radu Zajednice športskih udruga grada Valpova za 2013. godinu s 21 
glasom za i jednim suzdržanim 

- usvojeno je izvješće o financijskom poslovanju Zajednice za 2013. godinu s 21 glasom za i 
jednim suzdržanim 

- usvojeno je izvješće Nadzornog odbora o financijsko-materijalnom poslovanju Zajednice 
športskih udruga grada Valpova za 2013. godinu s 21 glasom za i jednim suzdržanim. 

 

Ad 6. 
 U 6. točki dnevnog reda predsjednik je pozvao nazočnog Alenka Bajera, člana stručnog tima 
za izradu novoga Statuta da ukratko obrazloži promjene koje slijede ukoliko se prihvati novi Statut 
zajednice. Alenko Bajer članovima je Skupštine predočio osnovne značajke koje se očituju kroz:  

- ukida se profesionalna pozicija tajnika i stručnog suradnika Zajednice 
- ukidanje funkcije dopredsjednika Zajednice 
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- novi saziv Izvršnog odbora s 13 članova 
- grad Valpovo dobiva predstavnika u Skupštini … 

Nakon kraće rasprave jednoglasno je usvojen Statut Zajednice športskih udruga grada 
Valpova. 
 

Ad 7. 
 Nastavo na prethodnu točku predsjednik predlaže verifikaciju mandata predstavnika grada 
Valpova u Skupštini zajednice. Punomoć je predočio zamjenik gradonačelnika Dubravko Kučinac 
te je Skupština jednoglasnom odlukom verificirala njegov mandat kao predstavnika u Skupštini na 
preostalo mandatno razdoblje. 
 

Ad 8. 
 U nastavku sjednice jednoglasnim odlukama predstavnika, a na prijedlog predsjednika 
Berislava Brkića, razriješeni su dosadašnji: 

- predsjednik Zajednice športskih udruga grada Valpova 
- dopredsjednik Zajednice športskih udruga grada Valpova 
- Izvršni odbor Zajednice športskih udruga grada Valpova 
- Nadzorni odbor Zajednice športskih udruga grada Valpova 
- glavni tajnik Zajednice športskih udruga grada Valpova. 

    Predsjednik Berislav Brkić zahvalio je svim razriješenima na svemu što su učinili u 
dosadašnjim mandatima te najavio izbor novoga vodstva Zajednice. 
     

Ad 9. 
 Predsjedavajući je iznio prijedlog kojega je istaknulo i potpisalo 12 predstavnika Skupštine 
kojim za predsjednika u preostalo vrijeme mandata predlažu Dubravka Kučinca, dipl.iur. iz 
Valpova. Nije bilo dodatnih prijedloga. Prišlo se glasovanju. Dubravko Kučinac je s 22 glasa za i 1 
suzdržan izabran za predsjednika Zajednice športskih udruga grada Valpova na preostalo vrijeme 
mandata. Berislav Brkić čestitao je novoizabranom predsjedniku te mu prepustio vođenje 
Skupštine. Dubravko Kučinac zahvalio je svima na izboru. Osvrnuo se na trenutačno stanje sporta u 
Valpovu te programska opredjeljenja za preostali mandatni period. Zahvalio je svima koji su 
sudjelovali u radu Zajednice.   
 

Ad 10. 
 Pod 10. točkom dnevnog reda predsjednik predlaže Alenka Bajera, dipl.iur. iz Valpova za 
tajnika Zajednice na preostalo vrijeme mandata. Nema drugih prijedloga i prilazi se glasovanju. 
Jednoglasnom odlukom Alenko Bajer izabran je za tajnika Zajednice na preostalo vrijeme mandata. 
Novi tajnik zahvalio je svima na potpori i imenovanju te poželio dobru suradnju. 
 Predsjednik, sukladno statutarnim ovlastima predlaže i novi saziv Izvršnog odbora na 
preostalo vrijeme mandata: 

1. Darko Bošnjak 
2. Ivan Tonković 
3. Tomislav Birovljević 
4. Stanislav Horvat 
5. Josip Cvenić 
6. Franc Sakač 
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7. Dario Varžić 
8. Matko Šutalo 
9. Goran Brkić 
10. Slavko Mihalj 
11. Zoran Pepić   
12. Marijan Barišić  
13. predsjednik sukladno odredbama Statuta Zajednice. 

        Nakon kraće rasprave jednoglasno je usvojena odluka o imenovanju predloženog saziva 
Izvršnog odbora na preostalo vrijeme mandata. 

Predsjednik, sukladno statutarnim ovlastima predlaže i novi saziv Nadzornog odbora na 
preostalo vrijeme mandata: 

1. Dalibor Bošnjaković 
2. Vlado Čamagajevac 
3. Dragan Čolaković  

        Nakon kraće rasprave jednoglasno je usvojena odluka o imenovanju predloženog saziva 
Nadzornog odbora na  preostalo vrijeme mandata. 
 

Ad 11. 
 Pod ovom točkom dnevnog reda novoizabrani predsjednik, Dubravko Kučinac iznio je 
predstavnicima Program javnih potreba za 2014. godinu te privremeni Financijski plan za 2014. 
godinu. Otvorena je rasprava po navedenim dokumentima nakon kojih je Skupština jednoglasno 
usvojila Program javnih potreba za 2014. godinu i privremeni Financijski plan za 2014. godinu koji 
su sastavni dio ovoga Zapisnika. 
 

Ad 12. 
 Pod ovom točkom dnevnog reda Skupština jednoglasno donosi odluku kojom, temeljem 
odredbi novoga Statuta, daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice športskih udruga grada Valpova: 

1. Dubravku Kučincu, dipl.iur. iz Valpova – predsjedniku Zajednice 
2. Alenku Bajeru, dipl.iur. iz Valpova – tajniku Zajednice.  

 

Ad 13. 
 Predsjednik Zajednice otvara posljednju točku dnevnog reda te poziva na slobodnu raspravu. 
Više nema pitanja, prijedloga i prijavljenih za raspravu te predsjednik zaključuje i zatvara 
izvanrednu Skupštinu Zajednice športskih udruga grada Valpova. Zahvaljuje svima na odazivu. 
        
        Izvanredna Skupština Zajednice športskih udruga grada Valpova zaključena je u 18.30 sati. 
        
       U Valpovu, 11. travnja 2014. godine 
       Zapisničar: Alenko Bajer, dipl.iur 
              Ovjerovitelji Zapisnika:   
  

1. Marijan Barišić 
2. Miro Ištoković  

Predsjednik Zajednice športskih udruga  
grada Valpova: 

Dubravko Kučinac, dipl.iur. 


