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Zapisnik br. 01 / 2014-01-24     

 
ZAPISNIK SA REDOVNE IZBORNE GODIŠNJE SKUPŠTINE 

ZBORA  NOGOMETNIH  TRENERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE 
 

Održane dana 24.01.2014. u Dvorani za sastanke ŽNS Varaždin 
 

Predloženi Dnevni red redovne izborne godišnje skupštine: 
 

1. Otvaranje Izborne Skupštine i izbor organa Skupštine 
- komisija za verifikaciju članstva 
- radno predsjedništvo 
- zapisničar 
- ovjerovitelji zapisnika 
- komisija za provođenje izbora 

2. Usvajanje zapisnika sa Redovne izvještajne Skupštine od 18.01.2013. 
3. Izvješće o radu za 2013. godinu 
4. Financijsko izvješće za 2013. godinu  
5. Financijski plan za 2014. godinu 
6. Izvješće Nadzornog odbora 
7. Diskusija po izvješćima i prihvaćanje izvješća 
8. Davanje razrješnice predsjedniku i članovima IO i NO 
9. Predstavljanje kandidata i iznošenje Plana i programa rada za       

              mandatno razdoblje 2014.-2017. 
10. Izbor Predsjednika za mandatno razdoblje 2014-2017. 
11. Imenovanje Predsjednika za mandatno razdoblje 2014-2017. 
12. Prijedlog i izbor članova IO i NO 
13. Novosti i obveze trenera u 2014. godini 
14. Podjela priznanja i nagrada 
15. Ostala pitanja i prijedlozi 

 
AD1. Skupština je započela sa radom u 18,10 sati. Nakon pozdravnog govora predsjednika ZNT-a 
I.Terzića održana je minuta šutnje za našeg iznenada preminulog člana I.Vitkovića. 
Predsjednik ZNT-a I.Terzić predložio je Dnevni red godišnje skupštine, te prijedlog članova komisije 
za verifikaciju članstva – J.Miljenović i N.Petek, radnog predsjedništva - I.Terzić, D.Jagačić i 
B.Lađević , zapisničara – G.Labaš, ovjerovitelja zapisnika – S.Posavec i M.Šprem i komisije za 
provođenje izbora – K.Janušić i D.Papec. 
Donosi se ODLUKA - jednoglasno se prihvaća predloženi Dnevni red bez izmjena i dopuna. 
Donosi se ODLUKA – jednoglasno se prihvaća prijedlog članova komisije za verifikaciju 
članstva, radnog predsjedništva, zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i komisije za provođenje 
izbora. 
Komisija za verifikaciju članstva izvjestila je da je prisutno 95 članova što je natpolovična većina, te su 
sve odluke Skupštine pravovaljane. Konstatira se da zbog izuzetno loših vremenskih uvjeta neki 
članovi nisu bili u mogućnosti prisustvovati Skupštini. 
AD2. Predsjednik ZNT-a I. Terzić predložio je usvajanje Zapisnika sa godišnje skupštine održane 
18.01.2013.godine. 
Donosi se ODLUKA - jednoglasno se usvaja Zapisnik sa godišnje skupštine održane 
18.01.2013. godine. 
AD3. Predsjednik ZNT-a I. Terzić podnio je Izvješće o radu za 2013. godinu. 
AD4. Tajnik G.Labaš u odsustvu rizničara V.Lackovića podnio je Financijsko zvješće za 2013.godinu. 
AD5. Tajnik G.Labaš u odsusutvu rizničara V.Lackovića predložio je Financijski plan za 2014.godinu. 



AD6. Predsjednik Nadzornog odbora J. Miljenović podnio je Izvješće Nadzornog odbora za 
2013.godinu. 
AD7. Po navedenim izvješćima nitko se nije javio za diskusiju. Predsjednik ZNT-a I.Terzić dao je na 
glasanje prihvaćanje podnesenih izvješća. 
Donosi se ODLUKA - jednoglasno se usvaja Izvješće o radu za 2013. godinu. 
Donosi se ODLUKA - jednoglasno se usvaja Financijsko izvješće za 2013. godinu. 
Donosi se ODLUKA - jednoglasno se usvaja Financijski plan za 2014. godinu. 
Donosi se ODLUKA - jednoglasno se usvaja Izvješće Nadzornog odbora za 2013.godinu. 
AD8. Predsjednik komisije za provođenje izbora K.Janušić predložio je davanje razrješnice 
predsjedniku i svim članovima Izvršnog i Nadzornog odbora. 
Donosi se ODLUKA – jednoglasno se usvajaju razrješnice predsjedniku i svim članovima 
Izvršnog i Nadzornog odbora. 
AD9. Predsjednik komisije za provođenje izbora K.Janušić predstavio je jedinog kandidata za novog 
predsjednika ZNT I.Terzića koji je nakon toga predstavio Plan i program rada za mandatno razdoblje 
2014-2017. 
AD10. Predsjednik komisije za provođenje izbora K.Janušić dao je glasanje izbor I.Terzića za 
predsjednika za mandatno razdoblje 2014-2017. 
Donosi se ODLUKA – jednoglasno se prihvaća izbor I.Terzića za predsjednika ZNT 
Varaždinske županije za mandatno razdoblje 2014-2017. 
AD11. Izet Terzić imenuje se predsjednikom Zbora nogometnih trenera Varaždinske županije za 
mandatno razdoblje 2014-2017. 
AD12. Predsjednik I. Terzić predlaže sljedeće vodstvo Zbora nogometnih trenera Varaždinske 
županije za mandatno razdoblje 2014-2017. 
Dopredsjednici: V.Špikić, D.Jagačić ; Tajnik: G.Labaš ; Rizničar: V.Lacković ; Izvršni 
odbor:  I.Terzić, V.Špikić, D.Jagačić, V.Lacković, D.Posavec, T.Čanaki, B.Lađević ; Stručna  
komisija:  V.Špikić, D.Jagačić, I.Terzić, B.Lađević, V.Lacković ; Nadzorni odbor: J.Miljenović, 
V.Banić, N.Petek 
Donosi se ODLUKA – jednoglasno se prihvaća prijedlog vodstva ZNT Varaždinske županije za 
mandatno razdoblje 2014-2017. 
AD13. Tajnik ZNT-a G.Labaš upoznao je članove sa svim novostima i obvezama članova u ovoj 
godini. Odlukom Izvršnog odbora članarina se mora platiti do 30.04.2014. godine. Treneri su obvezni 
prisustvovati redovnim seminarima i selekcijama i predselekcijama mlađih uzrasnih kategorija za 
dobivanje licence za sljedeću sezonu. Obavještavaju se zainteresirani kanidadti da se prijave za 
edukaciju nogometnih trenera UEFA-B i UEFA-A sa mogućnošću održavanja UEFA-B tečaja u 
Varaždinu. Zadužuju se treneri da dostave sve osobne podatke koji nedostaju za ažuriranje 
evidencije trenera u COMET sustavu. 
AD14. Za izuzetne uspjehe u protekloj sezoni nagrađeni su sljedeći članovi: Z.Benjak, M.Kovačević, 
R.Herceg, M.Miketek, R.Kahlina, P.Križanec, D.Petrošanec,I.Skupnjak, V.Šimek, V.Švetak, 
D.Vručina, D.Posavec, D.Car, Z.Frketin, S.Sudec i V.Sokol . Nagrada za životno djelo dodijeljena je 
Janku Miljenoviću. Svi naši članovi stariji od 60 godina primili su zahvalnice i proglašeni su počasnim 
članovima naše udruge. 
AD15. Pod ostala pitanja i prijedloge nitko se nije javio za raspravu, a pozdrave su uputili gosti iz 
ODNT Lendava, Udruge delegata i naš proslavljeni trener B.Ivanković. 
 
Završetak: 19:15 h  
 
 
Ovjerovitelji Zapisnika:        Zapisničar: 
 
Gavranović Josip         Labaš Goran 
 
 
 
Šprem Marko          Predsjednik ZNT 
            
           Terzić Izet 
 
 
Varaždin, 24.01.2014. 


