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Izvanredna izborna skupština NK DOŠK 

-ZAPISNIK- 

 

Otvaranje rada skupštine 

 

Skupštinu je otvorio predsjednik kluba Ante Goreta.  Pozdravio je sve prisutne te izrazio 

svoje zadovoljstvo odazvanim brojem članova. Ustvrdio je kako se na skupštinu odazvalo 23 

članova od ukupnih 44 te samim tim stvoreni su uvjeti za početak skupštine jer se pojavila 

natpolovična većina članova skupštine. 

 

Zatim je predsjednik Ante Goreta pročitao Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine kluba 

2. Usvajanje financijskog izvješća za 2020. godinu 

3. Izbor radnog predsjedništva 

4. Razrješenje članova U.O. 

5. Razrješenje predsjednika kluba 

6. Razrješenje dopredsjednika kluba 

7. Razrješenje članova Nadzornog odbora i članova Stegovne komisije 

8. Razrješenje likvidatora kluba 

9. Izbor predsjednika kluba  

10. Izbor dopredsjednika kluba 

11. Prihvaćanje u redovno članstvo novih članova skupštine 

12. Izbor novih članova upravnog odbora u NK DOŠK 

13. Izbor Nadzornog odbora 

14. Izbor likvidatora kluba 

15. Izbor stegovne komisije 

16. Donošenje odluke o osobama za zastupanje kluba 

17. Donošenje izmjene i dopune Statuta kluba 

18. Razno  

 

Dnevni red je stavljen na glasanje. 

 

- Dnevni red je jednoglasno usvojen 

 

Ad. 1.) Usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine kluba 
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 Zapisnik sa prethodne skupštine kluba dan je na čitanje. Rasprave nije bilo. 

 

- Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 

Ad. 2.) Usvajanje financijskog izvješća za 2020. godinu 

 

 Izvješće o financijskom poslovanju iznio je predsjednik Ante Goreta, naglasivši da su prihodi za 

2020. godinu bili 177.055,66 kn dok su  ukupni rashodi 144.961,92 kn, te je završni stanje računa 

31.12.2020. godine iznosilo 30.321,72 kn. Također je naveo da je u godini 2020. uspješno zatvoreni svi 

papirnati dugovi od čega je najveći iznos bio autoprijevozniku Miru Pući te HNS-u, prilikom čega im se 

zahvalio na suradnji i razumijevanju. Također je napomenuo kako je Financijsko izvješće prihvaćeno u 

cijelosti od strane nadzora Ministarstva turizma i sporta koje je obavljeno tijekom ljetne stanke. 

 

- Izvješće o utrošku financijskih sredstava za 2020. godinu jednoglasno je usvojen 

 

Ad.3.) Izbor radnog predsjedništva  

 

Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja potpisa. 

Za zapisničara je predložen Luka Topić, za ovjerovitelje potpisa Marko Bogdan i Antonio Radeljak. 

 

Radno predsjedništvo čine: 

ZAPISNIČAR: Luka Topić 

OVJEROVITELJI: Antonio Radeljak, Marko Bogdan 

 

- Prijedlog je jednoglasno prihvaćen 

 

Ad.4.) Razrješenje trenutnih članova upravnog odbora 

 

Predsjednik je na prijedlog dao razrješenje aktualnih članova uprave uz obrazloženje da isti već 

određeno vrijeme nisu funkcionalni, zbog kako je naveo privatnih, poslovnih ili ostalih razloga, te je 

usmenim putem došao do dogovora između navedenih članova. Zahvalio im se na dosadašnjem doprinosu 

klubu te dao na glasanje da se kao članovi uprave razrješe redom: Milenko Ožegović, Roko Marin, Ante 

Abramac i Dragan Radeljak. 

 

- Jednoglasno je prihvaćeno razrješenje članova Upravnog odbora kluba 

 

 

Ad. 5.) Razrješenje predsjednika kluba 

 



 

 

NOGOMETNI KLUB "DOŠK" 
Podvornica br.8 

22320 DRNIŠ 
OIB: 36801106494 

Žiro račun:OTP banka d.d.  

IBAN: HR7224070001100581515 

e-mail:n.k.dosk@gmail.com 
 

 S obzirom da su svi članovi U.O. razriješeni funkcije člana Upravnog odbora, dan je prijedlog da 

se predsjednik kluba Ante Goreta razriješi funkcije. 

 

- Prijedlog je jednoglasno prihvaćen 

 

Ad. 6.) Razrješenje dopredsjednika kluba 

 

 S obzirom da je dopredsjednik kluba Šime Cigić izrazio želju za razrješenjem na mjestu 

dopredsjednika kluba, dan je prijedlog da se dopredsjednika razriješi funkcije. 

 

- Prijedlog je jednoglasno usvojen 

 

Ad. 7.) Razrješenje članova Nadzornog odbora i članova Stegovne komisije 

 

 Članovi Nadzornog odbora izrazili su želju za razrješenjem funkcije člana Nadzornog odbora te je  

predloženo njihovo razrješenje.  

Članovi Stegovne komisije izrazili su želju za razrješenjem funkcije te je  predloženo njihovo razrješenje. 

 

- Jednoglasno je prihvaćeno razrješenje članova Nadzornog odbora i Stegovne komisije 

 

Ad. 8.) Razrješenje likvidatora kluba 

 

 Likvidator kluba, Darko Ćevid izrazio je želju za razrješenje funkcije člana Likvidatora kluba, te 

je predloženo njegovo razrješenje. 

 

- Jednoglasno je prihvaćeno razrješenje likvidatora 

 

Ad. 9.) Izbor Predsjednika kluba 

 

 Na prijedlog članova skupštine predložen je bivši predsjednik Ante Goreta, na trajanje mandata od 

4 godine. 

 

- Prijedlog je jednoglasno prihvaćen 

 

 

 

 

Ad. 10.) Izbor dopredsjednika kluba 

 

 Na prijedlog članova skupštine predložen je Hrvoje Dujić, na trajanje mandata od 4 godine. 
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- Prijedlog je jednoglasno prihvaćen 

 

Ad. 11.) Prihvaćanje u redovno članstvo novih članova skupštine 

 

Predsjednik Ante Goreta je predložio da se u redovno članstvo skupštine prime Ivan Čupić, Vicko 

Kužet, i Ante Kulušić, priložio je njihove pristupnice te prijedlog dao na glasanje. 

 

- Prijedlog je jednoglasno usvojen 

 

Ad. 12.) Izbor novih članova U.O. N.K. DOŠK 

 

 Na prijedlog predsjednika Ante Gorete predloženi su sljedeći članovi upravnog odbora; Ante 

Goreta, Hrvoje Dujić, Jure Ivić, Ante Kulušić, Vicko Kužet Ivan Čupić te Darko Ćevid na trajanje mandata 

od 4 godine 

 

- Prijedlog je jednoglasno usvojen 

 

Ad. 13.) Izbor Nadzornog odbora 

 

 Na prijedlog skupštinara predloženi su sljedeći članovi Nadzornog odbora: Vlade Radeljak, Boriša 

Stojaković, Goran Eraković, na trajanje mandata od 4 godine. 

 

- Prijedlog je jednoglasno usvojen 

 

Ad. 14.) Izbor likvidatora kluba 

 

 Za novog likvidatora predložen je Luka Topić za likvidatora kluba. 

 

- Prijedlog je jednoglasno usvojen 

 

 

 

 

 

 

Ad. 15.) Izbor stegovne komisije 

 

 Na prijedlog skupštinara predloženi su Mario Andabaka, Ivica Dujić te Josip Ponoš na trajanje 

mandata od 4 godine. 
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- Prijedlog je jednoglasno usvojen 

 

Ad. 16.) Donošenje odluke o osobama za zastupanje kluba 

 

Temeljem odredbi Članka 4. Statuta kluba, osobe za zastupanje kluba su: predsjednik Ante Goreta, 

dopredsjednik Hrvoje Dujić, te izabrani tajnik od strane U.O. kluba. 

 

- Prijedlog je jednoglasno usvojen 

 

Ad. 17.) Donošenje izmjene i dopune Statuta kluba 

 

 Prema Rješenju Više sportske inspektorice Ministarstva turizma i sporta, potrebno je uskladiti 

Statut s odredbama članka 13. stavak 3. Zakona o sportu. Izmjena se odnosi na Članak 19. Statuta kluba, 

koji je potrebno nadopuniti sa stavkom Članovi tijela kluba, osobe ovlaštene za zastupanje i osobe za 

vođenje poslova kluba ne mogu biti osobe za koje postoje zapreke propisane odredbama Zakona o sportu. 

 

- Prijedlog je jednoglasno usvojen 

 

Ad.18) Razno  

 

Predsjednik Goreta riječ je prepustio prisutnim skupštinarima. Skupštinar Marinko Šindilj je 

pozdravio prisutne te se zahvalio dosadašnjoj upravi na rješavanju svih troškova prilikom kojeg je i njemu 

vraćena pozajmica od strane AP Čupić, nakon što je podmiren dug. Također je zamolio predsjednika Goretu 

da u trenutku „dobre“ financijske situacije da mu se isplati pozajmica od 5.000,00 kuna koju je iskoristio 

kako bi podmirio troškove prema bivšem treneru Anti Kurbaši, za vrijeme dok je on sam obavljao ulogu 

predsjednika kluba. Nakon gospodina Šindilja riječ je uzeo član skupštine Ivica Gabela te naglasio kako 

svi prisutni moraju gledati prema naprijed te zajedničkim trudom uzdignuti NK DOŠK tamo gdje mu je i 

mjesto, a to je u rangu više. Svi prisutni popratili su govor pljeskom te se u tom tonu predsjednik Goreta 

zahvalio prisutnima odnosno završio skupštinu. 

 

 

 

 

 

Zapisničar: Luka Topić                    __________________________ 

 

Ovjerovitelj: Antonio Radeljak       __________________________ 

 

Ovjerovitelj: Marko Bogdan            ___________________________ 
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M.P. 


