
Z A P I S N I K

sa izvanredne sjednice Skupštine Kuglačkog saveza grada Osijeka, održane 12.06.2019. g. na
kuglani "Pampas" u Osijeku, Šandora Petefija 204 a, sa početkom u 19:30 sati.

Nazočni članovi: Neđeljko KNEŽEVIĆ (KK Osijek, predsjednik), Mato STOJIĆ (KK HT), Robert
BOSAK (KK Monte-mont), Darko HORVAT (ŽKK Osijek '97), Krešo STJEPANOVIĆ (KK
Tramvaj), Predrag LOVRIĆ (KK Zrinski Pivovara) i Branimir MUTNJAKOVIĆ (KK Željezničar)
(7).

Nenazočni članovi: Ivan KOVAČEVIĆ (KK Kandit), Vesna BARIŠIĆ (BK X). (2)

Ostali nazočni: Miroslav LIOVIĆ  (tajnik).

Uvidom u popis članova utvrđeno je da od 9 članova Skupštine Saveza sjednici nazoči 7 članova, te da
Skupština ima potrebnu većinu za donošenje pravovaljanih odluka.

Na sjednici je razmatran sljedeći

DNEVNI  RED:

1. Otvaranje sjednice Skupštine, izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika i usvajanje dnevnog reda.
2. Verifikacija zapisnika sa sjednice Skupštine od 21.02.2019.g.
3. Utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta
4. Informacije, pitanja, prijedlozi

Izlaganja sudionika u raspravi nalaze se u arhivu.

Točka 1.

Sjednicu je otvorio predsjednik na čiji su prijedlog jednoglasno izabrani:
Zapisničar: Miroslav LIOVIĆ.
Ovjerovitelj zapisnika: Robert BOSAK.
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Točka 2.

Zapisnik sa prethodne sjednice jednoglasno je usvojen, bez primjedbi.

Točka 3.

Predložena je izmjena i dopuna Statuta. Nakon rasprave, Skupština je na temelju članka 27. Zakona o
udrugama (74/14., 70/17.) i članka 25. Statuta, jednoglasno donijela sljedeću

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Statuta Kuglačkog saveza grada Osijeka

Članak 1.

Statut Kuglačkog saveza grada Osijeka, od 28. 1. 2015. g., mijenja se i dopunjuje prema odredbama
ove Odluke.
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Članak 2.

Članak 44. koji glasi:

Savez ima tajnika.
Tajnik Saveza je izvršno tijelo Saveza.
Mandat tajnika traje 4 godine i po isteku mandata ista osoba može biti ponovno izabrana.

mijenja se i glasi:

Tajnik Saveza je izvršno tijelo Saveza.
Tajnik svoju dužnost obavlja profesionalno. Tajnika bira Izvršni odbor i s njim zaključuje ugovor o
radu, u kojem se detaljno reguliraju međusobna prava i obveze. Ugovor o radu potpisuje Predsjednik
Saveza koji je predsjednik Izvršnog odbora po položaju.
Mandat tajnika traje 4 godine i po isteku mandata ista osoba može biti ponovno izabrana.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana zaprimanja Rješenja Ureda državne
uprave u Osječko-baranjskoj županiji o upisu promjena.

Točka 4.

Informacije, pitanja i prijedlozi

Nije bilo dodatnih pitanja, te se zaključuje sjednica Skupštine uz zaključak da će tajnik obaviti sve
potrebne radnje vezane za provedbu usvojenih odluka sa ove Skupštine.

Sjednica je završila u 20 sati.

Osijek, 12.06.2019.g..

Zapisnik vodio: P r e d s j e d n i k

_____________________ _______________________
      Miroslav Liović                                             dr. sc. Neđeljko Knežević, dipl. oec

Ovjerovitelj Zapisnika:

                                        ___________________________
                                                        Robert BOSAK


