
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UR.BROJ: 2167-18-086/ 02-2018. 

Poreč, 05.06.2018. godine 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

Sa prve redovne godišnje sjednice Skupštine Sportske zajednice Grada Poreča  

održane dana 04. lipnja 2018. godine, u kongresnoj Sali SD Žatika, s početkom u 19:00 sati. 

 

Prisutni :  

- od 37 članova Skupštine prisutno 21 članova. 

                 

Ostali prisutni: 

- Loris Peršurić, gradonačelnik Grada Poreča, 

- Silvija Deković Starčić, tajnik SZGP, 

- Kristijan Klarić, predsjednik Nadzornog odbora SZGP, „Sportske novosti“ – novinar, 

- Nataša Fabac Berljafa, voditelj službe računovodstva SZGP, 

- Alen Kalčić, član NO SZGP. 

 

Predsjednik Sportske zajednice Grada Poreča, ujedno i predsjednik Skupštine, Alfredo 

Mendiković otvara sjednicu i pozdravlja sve prisutne, te predlaže slijedeći 

 

D N E V N I    R E D : 

1. Otvaranje sjednice, izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika. 

2. Izvješće o radu Sportske zajednice Grada Poreča za razdoblje 01.01.-31.12.2017. 

godine. 

3. Izvršenje Financijskog plana SZGP za razdoblje 01.01.-31.12.2017. godine. 

4. Izvješće Nadzornog odbora SZGP. 

5. Donošenje Pravilnika o financijskom praćenju sporta i sportaša na području 

Grada Poreča. 

6. Donošenje izmjena i dopuna Financijskog plana SZGP za 2018. godinu. 

7. Donošenje odluke o brisanju iz članstva sljedećih klubova/udruga: 

- Pikado klub „Poreč“,  

- Auto klub „Poreč Motorsport“,  

- Taekwondoo klub „Poreč“.  

8. Donošenje odluke o primanju u članstvo slijedećih klubova/udruga: 



- Gradski stolnoteniski klub „Poreč“, 

- Speleološko društvo „Proteus“. 

9. Razno. 

 

 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno, pa se prešlo na raspravu po točkama 

usvojenog dnevnog reda. 

 

AD.1. Otvaranje Skupštine i verifikacija mandata 

 

Predsjednik SZGP Alfredo Mendiković, je i formalno otvorio sjednicu redovne Skupštine 

Sportske zajednice Grada Poreča  i pozdravio sve prisutne članove, kao i druge osobe koje 

prisustvuju sjednici. 

Tajnica SZGP je pregledom evidencijskih listića utvrdila da sjednici Skupštine od ukupno 37 

delegata prisutno je 21 predstavnika, čime je ispunjen kvorum, te Skupština može donositi 

pravovaljane odluke. 

 

 Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika 

 

Predsjednik SZGP je predložio  za zapisničara Silviju Deković Starčić, a za ovjerovitelje 

zapisnika Kadum Darka i Marion Antonia. 

Skupština jednoglasno donosi  

 

ODLUKU 

 

Za zapisničara izabire se Deković Starčić Silvija, tajnica SZGP, a za ovjerovitelje zapisnika 

članovi Skupštine Kadum Darko i Antonio Marion. 

 

AD.2. Izvješće o radu Sportske zajednice Grada Poreča za razdoblje 01.01.-31.12.2017. 

godine. 

Tajnica SZGP, Silvija Deković Starčić, u izvješću koje je pripremila za razdoblje od 01.01.-

31.12.2017. godine, sažela je i opisala sve aktivnosti SZGP, te razvrstala i raspodijelila sve 

prikupljene podatke dobivene od klubova članova SZGP tokom prošle godine. 

Najprije se osvrnula na pregled članica SZGP kojih je u 2017. bilo 49, odnosno broj se 

povećao zaprimanjem u članstvo zajednice novoosnovanog Streličarskog kluba Poreč – 

Parenzo. 

Prema podacima koje su klubovi dostavili, odnosno broju članova po granama sporta, SZGP 

broji 1926 aktivnih sportaša u sustavu natjecanja, od ukupno 3406 sportaša, rekreativaca, 

volontera, trenera i članova uprava u klubovima. Nažalost taj podatak nije u potpunosti točan 

iz razloga što klubovi kao Taekwondoo Poreč, Auto klub „Poreč Motosport“ i Pikado klub 

„Poreč“ nisu dostavili tražene podatke, pa je realan broj zapravo i veći.  

U izvješću pod točkama 4., 5. i 6. izdvojene su razine natjecanja pojedinih klubova koji su 

uglavnom sa svojim rezultatima zadržali pozicije ili se popeli u viši rang, iskazani su izuzetni 

postignuti uspjesi klubova, te naglašeni nastupi sportaša pojedinaca. Tajnica SZGP koristila je 

priliku također da iskaže divljenje i čestita svim klubovima, ekipama i pojedincima koji su 

ostvarili visoke sportske ambicije uz veliki trud i odricanje. 



U 2017. godini SZGP sufinancirala je 7 klubova koji su sudjelovali na međunarodnim 

natjecanjima diljem Evrope. BBK Veli Jože, OK Poreč, KBK King, MK Špada, JK Horizont, 

ŽKK Istra Poreč i KRSG Poreč utrošili su iznos od 200.000,00 kuna za prijevoz i smještaj 

sportaša, te su u izvješću navedeni osvojeni rezultati. 

Prema podacima klubova o stručnom kadru u sportu u istima od ukupno 97 trenera, 72 ima 

licencu. U skladu sa Zakonom o sportu, sportska udruga je dužna imati licenciranog trenera, 

te SZGP u 17' godini odvojila je 25.200,00 kuna vlastitih prihoda za sufinanciranje stručnih 

kadrova u sportu, te dodijelila Judo klubu Istra Poreč 6.000,00 kuna, BBK Veli Jože 

12.600,00 kuna i RK Poreč 12.000,00 kuna. 

Kao i svake godine SZGP je organizirala Olimpijski festival dječjih vrtića na kojemu je 

sudjelovalo 260 djece od ukupno 7 vrtića, te je pobjednik olimpijade bio DV Radost 1. 

Također u suradnji sa HOO SZGP obilježila je Svjetski dan sporta na Trgu slobode gdje je 

okupila 400 mališana predškolske dobi i proslavila Hrvatski olimpijski dan u SD Veli Jože. 

Tajnica SZGP pohvalila je klubove koji su sudjelovali aktivno u navedenim manifestacijama i 

volontere koji su odvojili svoje vrijeme za hvalevrijedna događanja. 

Do kraja prethodne godine klubovi su predali rješenja o kategorizaciji sportaša koja izdaje 

HOO, a SSIŽ dodjeljuje sredstva predviđena za vrhunske i darovite sportaše. 

Iz evidencije prikazane u izvješću u porečkim klubovima vrhunskih sportaša I. kategorije ima 

6, III: kategorije 5, darovitih sportaša IV. kategorije čak 23, V. kategorije 4 i VI: kategorije 4. 

Klubovi su marljivo organizirali brojne turnire i kampove u sportskim objektima kojima 

upravlja SZGP, te je SZGP pomogla istima kupnjom pehara i medalja u iznosu od 24.133,93 

kuna. Osim klubova, objekte su koristili razni organizatori priredba, sajmova, izložba i slično, 

te je zajednica uspjela ostvariti znatne vlastite prihode. Također Grad Poreč dao je na 

korištenje sportske  objekte u svrhu održavanja raznih sajmova, manifestacija i priredba u 

interesu svih građana. 

Tajnica SZGP pohvalila je rad Izvršnog odbora SZGP, koji je održao od polovice veljače 

prethodne godine do prosinca 9 sjednica na kojima su osim tekućih problematika donijeli 

prijedlog  Pravilnika o korištenju kombi vozila, uskladili pravilnik o jednostavnoj nabavi sa 

Zakonom o javnoj nabavi, raspisali natječaje za zakup objekta, proveli postupke javne nabave, 

za zajedničke potrebe klubova, radove i materijal, izmijenili cjenik sportskih objekta, 

organizirali manifestacije Svjetski dan sporta, Hrvatski olimpijski dan i Dan porečkog sporta, 

izradili plan investicijskog održavanja koji je predan UO Komunalnog sustava – Grad Poreč 

sa kojim SZGP ima odličnu suradnju, te na osnovu prijedloga IO na boćodromu je sanirano 

krovište, odrađeno je ispitivanje elektro instalacija u SD Žatika gdje je zamijenjena kompletna 

rasvjeta nad parterom, u SD Veli Jože saniran je parket i ugrađen novi paravan, te je uređena 

sportska zona Kukci. 

Sportska zajednica Grada Poreča prijavila je pet klubova na natječaj Valamara „Volim 

sport“ od kojega je zaprimila donaciju od 50.000,00 kuna i dodijelila prijavljenim klubovima 

u jednakim iznosima. Važna činjenica je da je SZGP odvojivši 200.000,00 kuna vlastitih 

prihoda podmirila dug prema prijevozničkoj tvrtki Autotrans d.d. koji se već godinama 

gomila. 



Krajem 2017. godine IO SZGP započeo je sa izradom novog Pravilnika o financijskom 

praćenju sporta i sportaša na području Grada Poreča koji će biti predstavljen Skupštini. 

Vrijedno je spomenuti nagrade koje je dodijelila SZGP u ožujku tekuće godine , kojima je 

nagradila najuspješnije i najbolje sportaše, ekipe, veterane, momčadi, djelatnika, udrugu, i 

nagradu za životno djelo u sportu na svečanosti Dan porečkog sporta – 2017. 

Vezano za zadnju točku izvješća , odnosno ostvarenje financijskog plana za 2017.  tajnica je 

prepustila voditeljici računovodstva da detaljnije obrazloži izvršenje istoga. 

Skupština je jednoglasno donijela 

 

ODLUKU 

 

Kojom se prihvaća i usvaja  Izvješće o radu Sportske zajednice Grada Poreča za razdoblje od 

01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine. 

 

AD.3. Izvršenje Financijskog plana SZGP za razdoblje 01.01.-31.12.2017. godine. 

 

Voditeljica računovodstva je ukratko obrazložila izvršenje financijskog plana za 2017. 

godinu. Istaknula je da  ukupni prihodi ostvareni u 2017 godini iznose 8.521.806,37 kuna. 

Sastoje se od prihoda od Grada u iznosu od 7.390.550,45 kuna, vlastitih prihoda od 

iznajmljivanja sportskih objekata u iznosu od 1.009.044,18 kuna, ostalih prihoda u iznosu od 

72.211.74 kune,  te prihoda od donacija Valamara u iznosu od 50.000,00. 

U toku godine izvršena su dva rebalansa prilikom čega su se sredstva planirana od Grada 

Poreča povećala za 806.800,00 kuna. 

Istaknula je da su rashodi raspoređeni prema pozicijama koje određuje Grad Poreč, te prema 

programima koji se financiraju iz vlastitih prihoda. 

Pozicija redovne djelatnosti sportskih klubova ostvarena je u cijelosti i svi klubovi su dobili 

sredstva koja su planirana financijskim planom. 

Na poziciju Zajedničke potrebe sportskih klubova utrošeno je 1.240.000,00 kuna dok se 

razlika financirala iz vlastitih sredstava. Vlastita sredstva utrošena su na školovanje trenera i 

ostalih troškova, te sredstva koja su proslijeđena klubovima od donacije Valamara. 

Nadalje je obrazložila utrošena sredstva za Održavanje sportskih objekata na koje je utrošeno 

915.476,85 kuna. Troškovi se odnose na struju, materijal, usluge za održavanje sportskih 

objekata, komunalne usluge, premije osiguranja, te troškove podmirenja duga prema 

Osnovnoj školi. 

Troškovi stručnih službi iznose 2.041.610,73 kune, a sastoje se od plaća zaposlenih  i tekućih 

troškova stručnih službi kao što su uredski materijal, usluga banke, usluge programiranja, 

trošak telefona i reperezentacija koji se financiraju iz vlastitih sredstava. 

Iznos utrošenih sredstava za održavanje dvorane Žatika iznosi 716.825,78 kuna. Troškovi se 

sastoje od materijala, usluga za održavanje, troškovi struje, lož ulja i vode. 

Troškovi EU natjecanja iznose 200.000,00, a troškovi korištenja SD Žatika za gradske 

manifestacije iznose 291.999,02 kune. 

Za Europsko prvenstvo u rukometu izdvojeno je 244.580,25 kuna. 

Ostali troškovi koji se sastoje od izbora sportaša, dječijeg olimpijskog festivala, nabavka 

sportske opreme, amortizacije iznose 450.927,90 kuna. 

Ukupni rashodi iznose 8.548.930,07 kuna u čiji zbroj je ušao i trošak amortizacije kako se ne 

bi stvarao nerealan višak prihoda za 2017. godinu. 

 



ODLUKU 

 

Kojom se prihvaća i usvaja  Izvršenje financijskog plana Sportske zajednice Grada Poreča za 

razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine. 

 

 

AD.4. Izvješće Nadzornog odbora SZGP. 

 

Predsjednik Nadzornog odbora SZGP, gospodin Kristijan Klarić, koji je bio prisutan gotovo 

na svim sjednicama Izvršnog odbora SZGP i pomno pratio rad zajednice pohvalio je rad, 

aktivnost i angažman svih članova. Izvješćem se osvrnuo na tri elementa, odnosno financije, 

status članica SZGP i korištenje sportske infrastrukture. 

U zaključcima Izvješća NO SZGP sugerira Skupštini i IO da aktivnost usmjeri ka 

financijskom konsolidiranju SZGP na način da se maksimalno realiziraju nenaplaćena 

potraživanja, te da pokuša FP realizirati unutar godine. NO pohvalio je realizirani iznos 

vlastitih sredstava, te sugerira da se nastavi ovim trendom. NO predlaže SZGP da pojača 

kontrolu nad trošenjem namjenskih sredstava koja SZGP dodjeljuje klubovima. 

NO sugerira SZGP da nastavi sa aktivnostima na reguliranju pravnog statusa klubova. 

NO smatra da bi trebalo u narednom razdoblju usmjeriti aktivnosti za što kvalitetnije 

korištenje infrastrukture u cilju zadovoljenja javnih potreba u sportu. 

 

Nakon saslušanja obrazloženja Izvješća NO SZGP, Skupština jednoglasno donosi 

 

ODLUKU 

Kojom se prihvaća i usvaja  Izvješće Nadzornog odbora Sportske zajednice Grada Poreča za  

2017. godinu. 

 

 

AD.5. Donošenje Pravilnika o financijskom praćenju sporta i sportaša na području 

Grada Poreča. 

 

Predsjednik SZGP, Alfredo Mendiković, zahvalio je svim klubovima koji su se uključili u 

kreiranje novoga Pravilnika o financijskom praćenju sporta i sportaša na području Grada 

Poreča putem e-savjetovanja. Naime IO SZGP donio je odluku da potraži sugestije, ideje, 

prijedloge ili primjedbe prije nego predloži Skupštini novi model pravilnika. Slaganjem 

pravilnika pokušalo se zadovoljiti sve potrebe svih članica, kako ekipnih, tako i pojedinaca. 

Pravilnikom su utvrđena mjerila i kriteriji financijskog praćenja sporta i sportaša Poreč, pod 

čime se podrazumijevaju; redovna djelatnost sportskih klubova, djelovanje vrhunskih 

sportaša, aktivnosti sportsko rekreativnih udruga, školskih sportskih klubova , osobama s 

invaliditetom, te sportske manifestacije i priredbe. Znatno su izmijenjeni kriteriji za 

financiranje u kojima se primjenjuju kriteriji kao opća kategorizacija udruge, sportska 

kvaliteta udruge i osnovni troškovi natjecanja.  

Nakon čitanja i obrazloženja svih članaka pravilnika Skupština je jednoglasno donijela 

 

ODLUKU 

Kojom se usvaja prijedlog novoga Pravilnika o financijskom praćenju sporta i sportaša na 

području Grada Poreča – Parenzo. 

Pravilnik o financijskom praćenju sporta i sportaša na području Grada Poreča – Parenzo 

Ur.br. 2167-18-096/01-2018, stupa na snagu danom donošenja, te se primjenjuje u bodovanju 

redovne dotacije za 2018. godinu. 



 

AD.6.Donošenje izmjena i dopuna Financijskog plana SZGP za 2018. godinu. 

 

Predsjednik SZGP, Alfredo Mendiković, nakon usvajanja Pravilnika, predložio je skupštini 

izmjene i dopune financijskog plana SZGP za 2018. godinu, sa samo jednom izmjenom, 

odnosno izmjenu pozicije „Redovna djelatnost sportskih klubova“ koja je nadopunjena 

iznosima redovne dotacije prema bodovanju novoga Pravilnika kako slijedi: 

Klub / udruga sredstva 2018 

 AK Maximus 31.216,09 kn 

 BB klub "Veli 

Jože" 19.347,30 kn 

 Bic. Klub Poreč 6.383,58 kn 

 Kuglač. Kl. Istra 51.880,18 kn 

 Golf klub 

Parentium 12.637,01 kn 

 Hrv. Klub Poreč 51.428,17 kn 

 JK „Horizont“ 84.537,12 kn 

 Karate K. Finida 89.610,33 kn 

 judo klub 32.172,66 kn 

 Kick B.K. King 56.323,39 kn 

 KRSG Poreč 59.021,90 kn 

 Vesl. Klub Adriaco 24.842,52 kn 

 Klub 

dalj./pliv.KDPSR 25.814,01 kn 

 DPDSR-Poreč 6.383,58 kn 

 Košarkaški K. 

Poreč 70.962,33 kn 

 Mač.klub „Spada“ 35.109,67 kn 

 NK Jadran-Poreč 302.174,23 kn 

 OK Poreč 372.104,59 kn 

 Pliv. klub Poreč 22.780,73 kn 

 RK Poreč 430.105,06 kn 

 SK „Goofy“ 6.383,58 kn 

 STK Jadran 6.000,00 kn 

 ŠK V. Gortan 40.419,60 kn 

 TK PRO 2000 41.539,82 kn 

 Vaterpolo K. Poreč 19.150,73 kn 

 ŽKK Istra 154.883,39 kn 

 ŽRK Poreč 95.600,76 kn 

 SRD Zubatac 19.048,80 kn 

 ZBK Poreč 332.138,87 kn 

 

UKUPNO 

2.500.000,00 

kn 

  

Skupština je jednoglasno donijela 

ODLUKU 

Kojom  prihvaća i usvaja izmjene i dopune financijskog plana SZGP za 2018. godinu. 

 



 

 

AD.7.Donošenje odluke o brisanju iz članstva sljedećih klubova/udruga: 

- Pikado klub „Poreč“,  

- Auto klub „Poreč Motorsport“,  

- Taekwondoo klub „Poreč“.  

 

Tajnica SZGP, Silvija Deković Starčić, navela je razloge isključenja imenovanih klubova 

počevši od Pikado kluba „Poreč“ koji je neprimjerno koristio sportski objekt, nije dostavio 

traženu dokumentaciju SZGP sukladno Statutu i ostalim aktima SZGP. 

Auto klub „Poreč Motorsport“ također nije dostavljao dokumentaciju, te nije niti  imenovao 

svoga predstavnika u Skupštini SZGP. 

Taekwondoo klub „Poreč“ je koristio sportski objekt za obavljanje treninga djelatnosti za koju 

nije registriran, nije se uskladio sa Zakonom, te ujedno savez je odavno ugašen. 

Sukladno članku 22., stavka 5. Statuta SZGP predloženo je brisanje navedenih klubova 

  iz članstva SZGP. 

 

Skupština je jednoglasno donijela 

 

ODLUKU  

o brisanju iz članstva 

Ovom odlukom Sportska zajednica Grada Poreča briše iz svoga članstva Pikado klub Poreč, 

sa sjedištem Bašarinka 4/b u Poreču. 

Odluka je donesena u skladu sa Statutom SZGP, prema članku 22., stavka 5. 

Klub/Udruga je dužna sukladno članku 23. Statuta SZGP i članku 9. Ugovora  o korištenju 

sredstava proračuna Grada Poreča-Parenzo za redovnu djelatnost sportskih klubova za 2017. 

godinu, izvršiti povrat utrošenih sredstva ( 4.675,26 kuna – slovima: 

četiritisućešeststotinasedamdesetpetkuna i dvadesetšestlipa) primljenih po osnovi ovjerenog 

spomenutog Ugovora. Povrat navedenih sredstava klub/udruga dužan je vratiti na 

transakcijski račun Sportske zajednice Grada Poreča najkasnije do 30. lipnja 2018. godine. 

Udruga brisanjem iz članstva gubi sva prava u zajednici. 

 

Ovom odlukom Sportska zajednica Grada Poreča briše iz svoga članstva Autoklub klub Poreč 

Motorsport, sa sjedištem Partizanska ul. 5/a, u Poreču. 

Odluka je donesena u skladu sa Statutom SZGP, prema članku 22., stavka 5. 

Udruga brisanjem iz članstva gubi sva prava u zajednici. 

 

Ovom odlukom Sportska zajednica Grada Poreča briše iz svoga članstva Taekwondoo klub 

Poreč, sa sjedištem N. Tesle 16 u Poreču. 

Odluka je donesena u skladu sa Statutom SZGP, prema članku 22., stavka 5. 

Udruga brisanjem iz članstva gubi sva prava u zajednici. 

Udruga/klub dužan je u što kraćem roku izmijeniti svoje sjedište ( najkasnije do kraja tekućeg 

mjeseca), te preuzeti svu knjigovodstvenu dokumentaciju o čemu će se sastaviti zapisnik. 

 

 

AD.8. Donošenje odluke o primanju u članstvo slijedećih klubova/udruga: 

 

- Gradski stolnoteniski klub „Poreč“, 

- Speleološko društvo „Proteus“. 

Nakon rasprave Skupština je jednoglasno donijela  



 

ODLUKU 

Kojom se GSTK Poreč ne prima u članstvo prema prijedlogu IO SZGP jer je udruga u 

postupku likvidacije. 

Skupština zajednice sugerira udruzi Speleološko društvo „Proteus“ da dostavi podatke, 

odnosno popis članova udruge, popis rezultata natjecanja, popis aktivnih članova u sustavu 

natjecanja, te opis djelatnosti kojom se bavi udruga. U slučaju da udruga uputi Zajednici 

ponovno zahtjev za učlanjenje sa popratnom navedenom dokumentacijom Skupština će 

razmotriti mogućnost ponovnog primanja u članstvo (napomena: udruga je brisana iz članstva 

u 2013. godini). 

 

AD .9. Razno. 

 

AD 9.1. GDPR - Opća uredba o zaštiti podataka. 

 

 Dana 25. svibnja 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o provedbi Opće uredbe o 

zaštiti podataka. SZGP kao i ostale udruge i klubovi dužna je uskladiti se sa istim. 

Tajnica je obavijestila Skupštinare, da je SZGP kako bi se uskladila potpisala ugovor sa 

odvjetničkim društvom koje će snimiti stanje, mapirati osobne podatke, educirati djelatnike za 

prikupljanje i zaštitu osobnih podataka, izraditi prezentacije i brošure i sl. 

Sugerirala je svim članicama, odnosno tajnicima i predsjednicima klubova da prouče Opću 

uredbu o zaštiti podataka, koju je SZGP objavila i na svojoj web stranici, te  pozvala da joj se 

obrate svi klubovi koji imaju bilo kakve nejasnoće i pitanja vezana za novi Zakon. 

 

 

 

 

AD 9.1. Sport Fest 2018. 

 

Dopredsjednik SZGP, Dalibor Jakovčić, upoznao je Skupštinu sa manifestacijom koja se 

približava, odnosno Sport Fest 2018. Koristio je priliku da informira prisutne o sportskom 

događaju koji ove godine dolazi u Poreč. U listopadu u sportskoj dvorani Žatika održat de se 

Sport Fest.  

  

Sport Fest je jedinstvena sportska manifestacija u Hrvatskoj koja će na jednom mjestu spojiti 

sport, zabavu i konferenciju. Kroz tri dana Sport Festa posjetitelji će besplatno moći 

sudjelovati u sportskim aktivnostima i natjecanjima te pratiti zanimljiva međunarodna 

natjecanja.  

 Uz zabavu i sport, u Žatici će se održati i sportska konferencija koja će objediniti teme i 

dovesti poznate osobe iz svijeta sporta iz različitih područja sportske industrije - od 

tehnologije, marketinga, broadcastinga, sportske prehrane i drugo.  

 Misija Sport Fest-a je predstaviti sport kao važnu gospodarsku granu, osvijestiti važnost 

pravilne prehrane i potaknuti javnost na aktivniji način života.  

  

Predsjedavajući Alfredo Mendiković konstatira da su sve točke dnevnog reda raspravljene, 

zahvaljuje se svim članovima Skupštine na doprinosu u raspravi i zaključio sjednicu. 

 

Dovršeno u 20:50 sati. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Zapisničar :                                                                                                   Predsjednik : 

 

     Silvija  Deković  Starčić                                                                   Alfredo Mendiković 

 

 

 

 

 

 

Ovjerovitelji :  Darko Kadum            ________________________ 

                        

 

                         Antonio Marion        _________________________                                                          

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


