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Z A P I S N I K 
 
 

 

Sa 20. sjednice Skupštine Kluba daljinskog plivanja „DONAT“ – Zadar održane dana 06. 

prosinca 2022.g.  u multimedijalnom prostoru Gradske knjižnice Zadar, Ogranak „Aleksandar 

Stipčević“ Arbanasi sa početkom u 17,00 sati.  

 

NAZOČNI:  Popis nazočnih se nalazi u privitku Zapisnika 

 

 

DNEVNI RED 

 

Pod točkom 1. Otvaranje sjednice Skupštine 

 

Predsjednik Dražen Adžić otvara sjednicu Skupštine, pozdravlja prisutne, minuta šutnje za 

preminulog dugogodišnjeg Predsjednika i osnivatelja Saveza, Faros maratona i doživotnog 

počasnog Predsjednika g. Vicka Šoljana. 

Nakon toga predlaže Dnevni red, izbor Radnih tijela i utvrđuje da Skupština ima kvorum za 

pravovaljano odlučivanje sukladno čl. 28.st.2. Statutu, Skupština je pričekala s radom 15 

minuta, nakon čega je nastavila s radom, jer je nazočno 1/3 članova Skupštine (od ukupnog 

broja članova sa pravom glasa njih 30 na Skupštini je nazočno 13 članova). 

 

Za zapisničara je izabrana Valentina Jačan 

Predsjednik  Dražen Adžić predlaže sljedeće: 

 

Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

 

Pod točkom 2. Izbor Rada tijela sjednice Skupštine 

 

a) Izbor članova Komisije za verifikaciju mandata 

b) Izvješće Komisije za verifikaciju mandata 

c) Izbor Radnog predsjedništva 

d) Izbor zapisničara 

e) Izbor dva ovjerovitelja Zapisnika 

 

http://www.kdpdonat.hr/


 

a) Sukladno Poslovniku o radu Skupštine, predsjednik Dražen Adžić predstavnicima 

članova KDP „DONAT“ predlaže izbor članova Verifikacijske komisije i to: 

Moniku Grabovac Herceg, Niku Vrdoljak i Zrinku Kolega. 

 

Predloženi članovi jednoglasno su prihvaćeni. 

 

 

b) Nakon stanke, u kojoj su članovi Komisije za verifikaciju mandata (Monika 

Grabovac Herceg, Niko Vrdoljak i Zrinka Kolega) izvršili uvid u evidencijsku listu 

članova Skupštine, Komisija za verifikaciju mandata podnosi izvješće Skupštini, 

koje Izvješće u ime Komisije Monika Grabovac Herceg navodi: 

 

Od ukupno 30 članova KDP „DONAT“ – Zadar, na Skupštini je prisutno 13 članova. 

 

Članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili izvješće Komisije za verifikaciju mandata. 

 

 

c) Sukladno Poslovniku o radu Skupštine, predsjednik Dražen Adžić predstavnicima 

članova KDP „DONAT“ predlaže izbor članova Radnog predsjedništva i to: Adžić 

Dražen, Hrvoje Bailo i Masnov Silva. 

 

Predloženi članovi jednoglasno su prihvaćeni. 

 

 

d) Sukladno Poslovniku o radu Skupštine, predsjednik Dražen Adžić predstavnicima 

članova KDP „DONAT“ predlaže izbor Zapisničara – Valentinu Jačan. 

 

Predloženi član jednoglasno je prihvaćen. 

 

 

e) Za ovjerovitelje Zapisnika sa 20. sjednice Skupštine KDP „DONAT“, predsjednik 

Dražen Adžić predstavnicima članova KDP „DONAT“ predlaže Katarinu 

Gašparović i Valentinu Knežević. 

 

Predloženi članovi jednoglasno su prihvaćeni. 

 

 

Pod točkom 3. Izvješća (rasprava i usvajanje Izvješća) 

 

 

a)Usvajanje i Verifikacija Zapisnika 19. Skupštine KDP „DONAT“ održane 16. siječnja 

2022.g. 

 

Predloženi članovi jednoglasno su donijeli odluku o prihvaćanju verifikacije Zapisnika 19. 

sjednice Skupštine KDP „DONAT“ održane 16. siječnja 2022.godine. 

 

 

b) Izvješće o radu Udruge za razdoblje 2022. godine podnio je predsjednik Dražen Adžić 

(rasprava o izvješću). Nastup članova kluba na Veteranskom, kadetskom prvenstvu Hrvatske, 



Državnog prvenstva daljinskom plivanju na 3000, 5000,7500 i 10000 m, rezultati članova 

Udruge, kao i organizacije ZOWL-a na 1500 m. 

 

Udruga je organizirala 4 maratona i to: 

 

- MEĐUNARODNI MARATON RTINA  (10 000 km) 

- MARATON NOVIGRAD-MASLENICA 

- MARATON GALEŠNJAK-PAŠMAN 

- MARATON SILBA I ZADAR – također je organiziran besprijekorno sa naglaskom da 

je maraton CRO CUP ZADAR organiziran kao završnica CRO CUP-a. 

 

Ekipno muški su zauzeli 3.mjesto i žene također su osvojile 3.mjesto.  

 

 

c)Okvirni financijski izvještaj za 2022.g. 

 

d) Plan rada KDP DONAT-a za 2023.g. 

e)  Razno  

– raspravljalo se o upisu novih članova Udruge – djece, plan i program  aktivnosti Udruge na 

način da se pokrene plivanje sa srednjoškolcima, kao i onim starijima koji budu zainteresirani.  

 

Ojačati plivačku elitu na način da se dovede u Udrugu pokoji vrhunski plivači koji će donijeti 

rezultate Udruzi. Organizaciju ZOWL-a podići na još veću razinu, pronaći nove destinacije, te 

poraditi na masovnosti sa mogućnošću partnerstva u plivačkim utrkama. Zadržati sve naše 

maratone. 

Sudjelovati u organizaciji Dalmatinskog kupa. 

Klub će i dalje sudjelovati u troškovima kotizacije svojim članovima (osim zadarskih 

maratona), a maloljetnicima snositi troškove puta. 

 

Udruga se prijavila SZGZ za novčana sredstva u 2023. Ujedno je u planu i prijava za natječaj 

u Ministarstvu turizma i sporta za veliki događaj i lokalnog karaktera, a isto tako očekujemo i 

natječaj TZO Zadarske županije gdje će Udruga prijaviti ZOWL utrke. 

 

 

 

Ovjerovitelji Zapisnika: 

 

 

_______________________ 

Katarina Gašparović 

 

 

 

_______________________ 

Valentina Knežević 

 

 

 

 


