
 

 

ZAPISNIK 
O RADU I ODLUKAMA OSNIVAČKE SKUPŠTINE 

Planinarskog kluba «ČRNE MAMBE» NOVI MAROF 
 
 
 
 
Datum, mjesto i vrijeme održavanja skupštine i popis nazočnih  
 
Datum održavanja skupštine: 08. listopad 2008.  
Mjesto održavanja skupštine: Grana 40, Novi Marof  
Skupština je započela s radom u 18.00 sati, a završila je u 21.00 sat.  
 
 
Popis nazočnih osoba prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio. 
 
Osnivačku skupštinu otvorio je gosp. Tomislav Međeral, te je predložio da se izaberu radna 
predsjedništva i zapisničar. 
 
 
Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika 
  
U radno predsjedništvo izabrani su:  

 
1. Dario Krbot  
2. Tomislav Međeral  

 
Za zapisničara je određen Tomislav Međeral, a za ovjerovitelje zapisnika određeni su Marijan 
Magić i Goran Vincek.  
 
 
 
Nakon toga usvojen je slijedeći  

Dnevni red 
 

1. Obrazloženje osnivanja Kluba i donošenje oduke o osnivanju Kluba  
2. Prihvaćanje Poslovnika 
3. Rasprava o Statutu i usvajanje Statuta Kluba 
4. Predlaganje i izbor tijela Kluba  
5. Donošenje odluke o osobama ovlaštenim za zastupanje Kluba  
6. Donošenje odluke o pokretanju postupka za upis u registar udruga  
7. Donošenje ostalih odluka bitnih za rad Kluba  

 
 
 
 
 
 



 

 

Točka. 1 Obrazloženje osnivanja Kluba i donošenje odluke o osnivanju Kluba  
 
Na početku radnog dijela sjednice, Dario Krbot je u ime radnog predsjedništva nazočnima 
ukratko izložio razloge i potrebu za osnivanjem Kluba.  
Nakon kraće rasprave nazočni su jednoglasno donijeli slijedeće odluke :  
 

a) da je nedvojbeno potrebno i korisno osnovati Planinarski klub „Črne Mambe“ Novi 
Marof ; 

b) da sjedište Kluba bude u Novom Marofu  
c) da naziv Kluba na hrvatskom jeziku bude “ Planinarski klub „Črne Mambe“ Novi 

Marof (skraćeno: PK Črne Mambe);  
d) da se osnuje Planinarski klub „Črne Mambe“ Novi Marof.  
 
 
 

Točka. 2 Rasprava o Statutu i usvajanje Statuta Kluba  
 
Radno predsjedništvo je u nastavku sjednice otvorilo raspravu o predloženom nacrtu statuta. 
Nakon kraće rasprave, nazočni su jednoglasno zaključili da se usvaja predloženi Statut Kluba.  
 
 
Točka. 3 Predlaganje i izbor tijela Kluba  
 
Nakon usvajanja Statuta, skupština je raspravljala i odlučivala o izboru tijela uprave Kluba, 
sukladno odredbama Statuta.  
Potom se pristupilo glasovanju za izbor predsjednika, dopredsjednika i tajnika Kluba te 
predsjednika Časnog suda sa jednim članom.  
Nazočni su jednoglasnom odlukom izabrali tijela Kluba u sljedećem sastavu:  
 

1. Predsjednik Kluba: Dario Krbot  
2. Dopredsjednik Kluba: Goran Vincek  
3. Tajnik Kluba: Tomislav Međeral  
4. Predsjednik Časnog suda: Marijan Magić  
 

U Upravni odbor izabrani su: 
 

1. Dario Krbot 
2. Tomislav Međeral 
3. Predrag Matić 
4. Igor Novoselec 
5. Goran Vincek 

 
U Nadzorni odbor imenovani su: 
 

1. Siniša Šestak 
2. Ljubomir Bregović 
3. Marko Ptiček 

 



 

 

U Stegovnu komisiju izabrani su: 
 

1. Marijan Magić – predsjednik 
2. Vladimir Hrković 
3. Dado Loborec 

 
Točka 4. Donošenje odluke o osobama ovlaštenim za zastupanje Kluba  
 
Nakon izbora tijela Kluba, nazočni su u skladu sa Statutom Kluba potvrdili da su osobe ovlaštene 
za zastupanje Kluba predsjednik Kluba Dario Krbot (Grana 40, Novi Marof) i tajnik Kluba 
Tomislav Međeral (2. odv. Zagorske 5, Novi Marof) 
 
Točka 5. Donošenje odluke o pokretanju postupka za upis u registar udruga  
 
Nazočni su slijedom prethodnih zaključaka jednoglasno donijeli odluku o pokretanju postupka za 
upis u registar udruga.  
Temeljem ove odluke pokrenut će se postupak za upis Kluba u registar udruga pri nadležnom 
tijelu.  
Predsjednik i tajnik Kluba zadužuju se prikupiti svu potrebnu dokumentaciju te  
pokrenuti i realizirati postupak registracije Kluba pri nadležnim tijelima državne uprave.  
U postupku registracije Udrugu će zastupati predsjednik Kluba, a u slučaju njegove spriječenosti 
tajnik, sukladno Statutu.  
Po okončanju postupka registracije predsjednik Kluba dužan je o ishodu toga postupka 
obavijestiti osnivače.  
 
Točka 6. Donošenje ostalih odluka bitnih za rad Kluba  
 

a) Osobe ovlaštene za potpisivanje financijskih naloga u ime i za račun Kluba u 
Financijskoj agenciji su predsjednik i tajnik kluba; 

 
b) Visina članarine za redovite članove u 2009. godini utvrđuje se u sljedećim iznosima: 

kao godišnja članarina u iznosu od 100 kuna.Visina upisnine iznosi 50 kuna;  
 
c) Tajnik Kluba zadužuje se, na temelju Statuta, sastaviti i voditi točnu evidenciju 

članstva;  
 
d) Predsjednik i tajnik Kluba zadužuju se prikupiti svu potrebnu dokumentaciju te 

pokrenuti i realizirati postupak otvaranja žiro-računa Kluba u odgovarajućoj 
poslovnoj banci;  

 
e) Upravni odbor zadužuje se prirediti nacrt plana i programa rada i aktivnosti Kluba u 

narednom razdoblju, za prvu redovitu sjednicu Skupštine Kluba, koja bi se trebala 
održati krajem prosinca 2008. godine.  

 
Po donošenju navedenih odluka, uz suglasnost nazočnih, Radno predsjedništvo je zaključilo da je 
sjednica osnivačke skupštine Kluba uspješno završena u 21:00 sat.  
 
 



 

 

U Grani, 08. listopada 2008.  
 

Predsjednik radnog predsjedništva:  
Dario Krbot 

 
Zapisničar:  
 

- Tomislav Međeral   ______________________  
  
Ovjerovitelji zapisnika:  
 

- Marijan Magić  ______________________  
 
- Goran Vincek _____________________  

 


