
RADIOKLUB OGULIN – 9A1CFI 
B.Frankopana 13, 47300 Ogulin 
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Ogulin, 17.04.2015. 
 
 

ZAPISNIK SA IZBORNE SKUPŠTINE RADIOKLUBA OGULIN 
 

 
 Izborna Skupština Radiokluba Ogulin – 9A1CFI, održana je 17. travnja 2015. godine  sa početkom u 
20:30 sati u prostorijama Radiokluba Ogulin. 
 
 Skupštinu je sazvao predsjednik Radiokluba Ogulin, Marijo Brletić koji je pozdravio prisutne te 
otvorio Skupštinu. 
 Nakon toga je pročitao dnevni red koji glasi; 
 
 

DNEVNI RED 
 

 
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnog predsjedništva, zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i verifikacijskog 

povjerenstva. 
2. Izvješće verifikacijskog povjerenstva. 
3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 21.02.2014. 
4. Izvješće presjednika Radiokluba Ogulin o radu u 2014. godini, podnosi  predsjednik Marijo Brletić.  
5. Izvješće o provedbi obuke  i  rezultatima mladih tehničara u Radio orijentaciji i komunikaciji podnosi     

Josip Stipetić. 
6. Financijsko izvješće blagajnika  za 2014. godinu, podnosi Nenad Višnjić. 
7. Usklañivanje Statuta Radiokluba Ogulin sa novim Zakonom o udrugama i donošenje odluke o 

usvajanju novog Statuta Radiokluba Ogulin. 
8. Razrješenje dužnosti predsjednika, tajnika, blagajnika, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda 

časti. 
9. Izbor novog predsjednika, blagajnika, Izvršnog odbora, tajnika, Nadzornog odbora i likvidatora. 
10. Donošenje odluke o davanju ovlasti za zastupanje Radiokluba Ogulin. 
11. Donošenje odluke o davanju ovlasti za materijalno financijsko poslovanje. 
12. Donošenje odluke o davanju ovlasti za zastupanje Radiokluba Ogulin u Skupštini HRS-a. 
13. Donošenje odluke o davanju ovlasti za zastupanje Radiokluba Ogulin u Skupštini ZTK Karlovac. 
14. Donošenje odluke o davanju ovlasti za zastupanje Radiokluba Ogulin u slučaju likvidacije. 
15. Donošenje odluke o uvoñenju i visini klupske članarine. 
16. Plan rada do kraja 2015. godine. 
17. Prijem novih članova. 
18. Različito. 

 
Članovi Skupštine su jednoglasno prihvatili dnevni red. 

 
Ad. 01.) Nakon toga, predsjednik predlaže tijela Skupštine. 
U radno predsjedništvo su predloženi: Marijo Brletić, Josip Stipetić i Mario Vuković. Za zapisničara je 
predložen Željko Stipetić. Za ovjerovitelje zapisnika: Ivan Fumić i Luka Popović. U verifikacijsko 
povjerenstvo: Nikola Turković i Draško Puškarić. 
 
 Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 



Ad. 02.) U ime verifikacijskog povjerenstva Nikola Turković je izvjestio da je na Skupštini nazočno 13 
članova od ukupno 20 članova Skupštine. Utvrñeno je da Skupština ima kvorum,  te da se odluke mogu 
pravovaljano donositi. 
 
Ad. 03.) Zapisnik sa sjednice Skupštine održane 21.02.2014. godine glasovanjem je prihvaćen i donesena je 
odluka o prihvaćanju.  
 
Ad. 04.) Predsjednik Marijo Brletić podnio je izvješće o radu  Radiokluba Ogulin u protekloj godini. 
 
 Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 
 
Ad. 05.) Izvješće o tečaju i radu sa učenicima iz orijentacije i komunikacijama podnio je Josip Stipetić. 
 
 Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 
 
Ad. 06.) Izvješće blagajnika podnio je Nenad Višnjić. Članovi su na uvid dobili tiskani oblik izvješća, a 
blagajnik je dodatno pojasnio sve stavke. 
 
  Na izvješće blagajnika nije bilo primjedbi i ono je jednoglasno prihvaćeno. 
 
Ad. 07.) Prijedlog novog Statuta je poslan na uvid svim članovima pa se nije čitao u cijelosti. Tajnik 
Radiokluba Ogulin, Mario Vuković je pojasnio koje su novine unešene u Statut te objasnio da sukladno 
promjenama Zakona o udrugama moramo napraviti usklañivanje Statuta do 01.10.2015. godine. 
 
 Sukladno članku 59. i 60. važećeg Statuta, prijedlog novog Statuta je dan na glasovanje. Novi Statut 
Radiokluba Ogulin je jednoglasno prihvaćen te je donesena Odluka o prihvaćanju Statuta Radiokluba Ogulin. 
 
Ad. 08.) Sukladno članku 29. stavku 5. Statuta Radiokluba Ogulin, Skupština donosi odluku o razriješenju 
dužnosti Predsjednika, Tajnika, Blagajnika, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti. 
 
Ad. 09.) Na prijedlog predsjedništva sukladno članku 29. stavku 5. Statuta Radiokluba Ogulin, započinje se sa 
izborom Predsjednika, Blagajnika, Izvršnog odbora, Tajnika, Nadzornog odbora i Likvidatora. 

Prijedlog predsjedništva da Predsjednik Radiokluba Ogulin bude dosadašnji predsjednik Marijo Brletić 
je jednoglasno prihvaćen. 

Za blagajnika je predložen dosadašnji blagajnik Nenad Višnjić, a prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 
Sukladno članku 31. stavku 1. i 2. Statuta, Predsjednik predlaže četiri člana koji će pored Predsjednika 

činiti Izvršni odbor. Za članove Izvršnog odbora su predloženi: Mario Vuković, Josip Stipetić, Ivan Fumić i 
Draško Puškarić. Prijedlog članova Izvršnog odbora je jednoglasno prihvaćen. 

Sukladno članku 39. stavku 1. i 2. Statuta, članovi Izvršnog odbora biraju Maria Vukovića za Tajnika 
Radiokluba. 

Na prijedlog članova Skupštine, a sukladno članku 41. Statuta u Nadzorni odbor jednoglasno su 
izabrani Željko Stipetić, Luka Popović i Nikola Turković. Članovi Nadzornog odbora su sukladno članku 41. 
stavku 5. Statuta, izabrali Željka Stipetića za predsjednika Nadzornog odbora. 

Sukladno članku 59. stavku 2. Statuta, a na prijedlog radnog predsjedništva, za likvidatora kluba se 
predlaže član Radiokluba Ogulin, Mladen Štefančić. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 
 
Ad. 10.) Sukladno članku 8. Statuta, donešena je odluka o davanju ovlasti zastupanje Radiokluba Ogulin, 
predsjedniku Mariju Brletiću i tajniku Mariu Vukoviću. 
 
Ad. 11.) Sukladno članku 8. Statuta, donešena je odluka o davanju ovlasti za materijalno financijsko 
poslovanje, predsjedniku Mariju Brletiću, tajniku Mariu Vukoviću i blagajniku Nenadu Višnjiću 



Ad. 12.) Sukladno članku 8. Statuta, donešena je odluka o davanju ovlasti za zastupanje Radiokluba Ogulin u 
Skupštini HRS-a, Drašku Puškariću. 
 
Ad. 13.) Sukladno članku 8. Statuta, donešena je odluka o davanju ovlasti za zastupanje Radiokluba Ogulin u 
Skupštini ZTK Karlovac, Ivanu Fumiću. 
 
Ad. 14.) Sukladno članku 8. Statuta, donešena je odluka o davanju ovlasti za zastupanje Radiokluba Ogulin u 
slučaju likvidacije, Mladenu Štefančiću. 
 
Ad. 15.) Sukladno članku 18. stavku 2. Statuta, donošena je odluka da visina godišnje klupske članarine 
iznosi 50 kuna za zaposlene i 30 kuna za učenike. Nezaposleni članovi i učenici čiji roditelji ili staratelji nisu 
zaposleni ne plaćaju članarinu. Na osobni zahtjev člana, a s obzirom na eventualni lošiji imovinski status, član 
može biti osloboñen plaćanja članarine. 
 
Ad. 16.)  Predsjednik je predložio plan rada za 2015. 
 

- Nastavak obuke mladih u području Orijentacija i komunikacija. 
- Priprema kandidata za polaganje P razreda. 
- Razmatranje mogućnosti za uvoñenje obuke osnovnoškolaca u programu robotike čime bi zamijenili 

dosadašnji program Komunikacije i orijentacije zbog slabe zainteresiranosti i isključivanja radio 
orijentacije iz programa, a što je bio osnovni razlog zbog čega smo počeli obuku. U slučaju dogovora, 
kontaktirati profesore tehničke kulture u OŠ te im predložiti isto za školsku godinu 2015./16. 

- Ugovoriti razgovor sa gradonačelnikom u svezi dobivanje adekvatnog radnog prostora te ostale 
problematike kluba. 

- Do kraja 6. mjeseca planirati polaganje ispita za P razred članovima koji obavljaju pripreme za isti. 
- Tijekom cijele godine aktivno sudjelovati na što većem broju radio-amaterskih natjecanja. 

 
Prijedlog plana je jednoglasno usvojen. 

 
Ad. 17.) Prijem novih članova. 
 

Radioklub Ogulin dobio je četiri nova člana. To su gospoda Mario Matovina, Filip Topčić, Bruno 
Luketić i Danijel Stipetić.  
 
Ad. 18.) Pod točkom različito bilo je nekoliko prijedloga članova Radiokluba Ogulin. 

Predsjednik Marijo Brletić skrenuo je pozornost na zemljište na brdu Viničica ( Oštarije ) koje je 
radioklubu dato na korištenje. Površina zemljišta je 50 m2 pa bi bilo dobro kupiti kamp kućicu koju bi 
postavili na navedeno zemljište te koristili kao izmještenu lokaciju za natjecanja. 

Draško Puškarić je predložio da doniramo stare HRS časopise Gradskoj knjižnici u Ogulinu. 
 
Predsjednik je zatvorio Skupštinu u 22:20 sati. 
 
Zapisničar: Željko Stipetić      Predsjednik: Marijo Brletić 
 
        ____________________               ____________________ 
 
 
 
Ovjerovitelji zapisnika: Ivan Fumić     ____________________ 
 

   Luka Popović  ____________________ 


