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Zapisnik br. 01 / 2013-01-18     

 
ZAPISNIK SA REDOVNE IZVJEŠTAJNE GODIŠNJE SKUPŠTINE 
ZBORA  NOGOMETNIH  TRENERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 

 
Održane dana 18.01.2013. u Dvorani ŽNS Varaždin s početkom u 18:00 sati 

 
Predloženi Dnevni red redovne izvještajne godišnje skupštine: 
 

1. Uvodni dio - Otvaranje Godišnje skupštine 
2. Izvješće verifikacijske komisije 
3. Verifikacija radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika 
4. Usvajanje zapisnika sa redovne godišnje skupštine održane 27.01.2012. 
5. Izvješće o radu za 2012.godinu 
6. Izvješće rizničara za 2012.godinu 
7. Izvješće Nadzornog odbora za 2012.godinu 
8. Diskusija po izvješćima 
9. Prihvaćanje izvješća 
10. Plan rada za 2013.godinu 
11. Financijski plan za 2013.godinu 
12. Obveze trenera u 2013. godini 
13. Podjela priznanja i diploma 
14. Primanje novih članova u članstvo 
15. Ostala pitanja i prijedlozi 

 
 
AD1. Skupština je započela sa radom u 18,10 sati. Nakon pozdravnog govora predsjednika ZNT-a 
I.Terzića u ime svojih udruga pozdrave su uputili i gosti iz DNT Lendava iz Slovenije, ŽNS-a Varaždin, 
Udruge delegata i  Udruge nogometnih sudaca. 
 
AD2. Komisija za verifikaciju članstva u sastavu J.Miljenović - predsjednik, V.Banić, D.Gredelj – 
članovi, izvjestila je da je prisutno 85 članova što je natpolovična većina, te su sve odluke Skupštine 
pravovaljane. 
 
AD3. Predsjednik ZNT-a I.Terzić predložio je Dnevni red godišnje skupštine, te prijedlog članova 
radnog predsjedništva - I.Terzić, V.Špikić, V.Lacković , zapisničara – G.Labaš i ovjerovitelja zapisnika 
– J.Gavranović, M.Šprem. 
Donosi se ODLUKA - jednoglasno se prihvaća predloženi Dnevni red bez izmjena i dopuna. 
Donosi se ODLUKA – jednoglasno se prihvaća prijedlog članova radnog predsjedništva, 
zapisničara i ovjerovitelja zapisnika. 
 
AD4. Predsjednik ZNT-a I. Terzić predložio je usvajanje Zapisnika sa godišnje skupštine održane 
27.01.2012.godine. 
Donosi se ODLUKA - jednoglasno se usvaja Zapisnik sa godišnje skupštine održane 
27.01.2012. godine. 
 
AD5. Predsjednik ZNT-a I. Terzić podnio je Izvješće o radu za 2012. godinu 
 
AD6. Rizničar V. Lacković podnio je Izvješće rizničara  za 2012.godinu. 
 



AD7. Predsjednik Nadzornog odbora J. Miljenović podnio je Izvješće Nadzornog odbora za 
2012.godinu. 
 
AD8. Po navedenim izvješćima nitko se nije javio za diskusiju. 
 
AD9. Predsjednik ZNT-a I.Terzić dao je na glasanje prihvaćanje podnesenih izvješća. 
Donosi se ODLUKA - jednoglasno se usvaja Izvješće o radu za 2012. godinu. 
Donosi se ODLUKA - jednoglasno se usvaja Izvješće rizničara za 2012. godinu. 
Donosi se ODLUKA - jednoglasno se usvaja Izvješće Nadzornog odbora za 2012.godinu. 
 
AD10. Predsjednik ZNT-a Izet Terzić ukratko je predložio Plan rada za 2013. godinu koji se može 
vidjeti na web stranicama www.znt-vz.com. 
Donosi se ODLUKA – jednoglasno se usvaja Plana rada za 2013.godinu. 
 
AD11. Rizničar Vladimir Lacković predložio je Financijski plan za 2013. godinu. 
Donosi se ODLUKA – jednoglasno se usvaja Financijski plan za 2013.godinu. 

 
AD12. Tajnik ZNT-a G.Labaš upoznao je članove na sve novosti i obveze članova u ovoj godini. 
Odlukom Izvršnog odbora smanjena je članarina na 200,00 kn koja se mora platiti do 30.04.2013. 
godine, a ujedno su i smanjene takse za licenciranje da bi se klubovima smanjili troškovi natjecanja. 
Treneri su obvezni prisustvovati redovnim seminarima i selekcijama i predselekcijama mlađih 
uzrasnih kategorija za dobivanje licence za sljedeću sezonu. Objavljeni su natječaji za upis na 
edukaciju nogometnih trenera UEFA-B i UEFA-A sa mogućnošću održavanja UEFA-B tečaja u 
Varaždinu. Prezentiran je rad COMET sustava unutar kojeg je moguće vidjeti statističke podatke za 
svakog trenera. Zadužuju se treneri da dostave sve osobne podatke koji nedostaju i slike u 
elektronićkom obliku za ažuriranje evidencije trenera u COMET sustavu  
 
AD13. Za izuzetne uspjehe u protekloj sezoni nagrađeni su sljedeći članovi: Z.Benjak, R.Težački, 
M.Miketek, M.Hrastić, J.Kokot, F.Zdelar, D.Gredelj, V.Zamuda, V.Šestanj Perić, M Geč, Đ.Kolonić, 
I.Cepanec, S.Furjan, M.Piškor i D.Zrinski. Nagrada za životno djelo dodijeljena je Zvonimiru 
Oskorušu. Podijeljene su diplome polaznicima tečaja za nogometne trenere „C“ u 2012.godini koji su 
uspješno položili sve potrebne ispite. U ime svih polaznika I.Šešet zahvalio se svim predavačima na 
stručno odrađenom tečaju. 

 
AD14. Predsjednik ZNT-a I.Terzić predložio je da se sljedeći članovi prime u članstvo ZNT-a: D.Blaži, 
M.Bosilj, M.Bubnjar, I.Črnila, G.Čvrk, J.Henezi, R.Kahlina, T.Lučić, M.Matić, N.Pajaziti, K.Ptiček, 
K.Stipan, I.Šešet, D.Šincek, S.Turkalj, K.Turković, M.Vajda, D.Zember i N.Zimić. 
Donosi se ODLUKA – jednoglasno se primaju u članstvo svi predloženi treneri. 
 
AD15. Pod ostala pitanja i prijedloge nitko se nije javio za raspravu. 
 
Završetak: 19:30 h  
 
 
Ovjerovitelji Zapisnika:        Zapisničar: 
 
Gavranović Josip         Labaš Goran 
 
 
 
Šprem Marko          Predsjednik ZNT 
            
           Terzić Izet 
 
 
Varaždin, 18.01.2013. 


