SKRADENI ZAPISNIK
Sa 3. Sjednice redovne Skupštine Kuglačkog saveza Karlovačke županije koja je održana 1o. srpnja 2015.
godine s početkom u 18,oo sati, u prostoru DOM HV “ZRINSKI” u Karlovcu , Marina Držida 4.
PRISUTNI PREDSTAVNICI: Josip Latkovid KK”MANTINELA”, Željko Vukelid KK“ŽELJEZNIČAR“, Ivan Obajdin
KK“KORANA“Slunj, Željko Božičevid KK“MOSTANJE“, , Jasenka Štimac KK“KARLOVAC“ Darko Pribanid
ŽKK“OGULIN „ Damir Pavlakovid KK“KUPA“ Ante Holjevac KK „STARA HIŽA“ Janko Matuzid MKK
„KARLOVAC“ Damir Malizan KK“DUGA RESA“ Irena Božičevid ŽKK „MANTINELA“ i Saša Petkovid BK
„NOMAD“
ODSUTNI PREDSTAVNICI: KK“POŠTAR“, KK „EUPHORIA“ KK „POLICAJAC“ KK „OBRTNIK“, ŽKK „KUPA“
KK“KLEK“ KK“ŽELJEZNIČAR-BRANITELJ i KK“RAKOVICA“.
OSTALI PRISUTNI: Darko Pribanid dopredsjednik ZŠKŽ-e i predsjednik športske zajednice grada Ogulina,,
Ivica Tomljanovid član NO KSKŽ-e , Nikola Filipovid tajnik sudačke komisije HKS-a i mladi kuglači osvajači
medalja na državnim natjecanjima, , Filip Požega, Iva Cindrid , Ivana Juričid, Ivana Neralid i tajnica KSKŽ-e
Angelina Škalamera.
Predsjednik KSKŽ-e Josip Latkovid otvara Sjednicu Skupštine, srdačno pozdravlja sve nazočne članove ,
uzvanike a posebno pozdravlja mlade kuglače i kuglačice. Podsjeda članove Skupštine da su svi putem
pošte dobili dnevni red za Skupštinu a kako nije bilo primjedbi predlaže slijededi dnevni red:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela:
a) Verifikacijske komisije
b) Izbor zapisničara
c) Dva ovjerovitelja zapisnika
2. Izvještaj verifikacijske komisije
3. Usvajanje zapisnika sa 2. Sjednice Redovne skupštine
4. Izvješda i njihovo usvajanje ;
a) Predsjednika KSKŽ-e
b) Nadzornog odbora KSKŽ-e
c) Natjecateljske i Registracijske komisije
d) Sudačke komisije
5. Financijsko izvješde ( završni račun ) KSKŽ-e za 2014.god.
6. Donošenje financijskog plana za 2015. god.

7. Prijedlog Statuta KSKŽ-e ( izmjene i dopune i usklađivanje sa Zakonom o udrugama )
8. Informacije:
a) Skupština HKS-a u Vukovaru održana 26.lipnja 2015.god.
b) Plenum klubova HKR Zapad
9. Dodjela priznanja
10. Razno ( pitanja, prijedlozi, informacije

AD-1.
a)

Kako po Statutu predsjednik KSKŽ-e predsjeda Skupštinom , predsjednik predlaže:
Za članove verifikacijske komisije predloženi su Jasenka Štimac, Ivan Obajdin i Željko Božičevid
što je jednoglasno usvojeno .

b) Za zapisničara predložena je Angelina Škalamera – jednoglasno usvojeno .
c)

Za ovjerovitelje zapisnika predloženi su Jasenka Štimac i Željko Božičevid - jednoglasno usvojeno.

AD-2. Jasenka Štimac u ime verifikacijske komisije izvješduje da je od 20 članova Skupštine s pravom
glasa prisutno njih 12 tako da Skupština može donositi pravovaljane odluke i zaključke.
AD-3. Zapisnik sa 2. Sjednice Redovne Skupštine KSKŽ-e koja je održana 10.07,2014.god. dat je na
usvajanje i jednoglasno je usvojen od svih članova Skupštine.
AD-4. Izvješda i njihova usvajanje
a) Predsjednika KSKŽ-a o radu UO
Predsjednik Josip Latkovid čita izvješde o radu UO za razdoblje lipanj 2014 – lipanj 2015 i kako
nije bilo nikakvih primjedbi na rad UO izvješde je usvojeno jednoglasno.
b) Predsjednik Josip Latkovid podsjeda članove Skupštine da su uz materijale za Skupštinu dobili i
izvješde Nadzornog odbora pa kako nije bilo primjedbi izvješde je usvojeno jednoglasno.
c) Izvješde o radu Natjecateljske komisije čita Zdravko Cegur koje je jednoglasno usvojeno.
d) Izvješde sudačke komisije čita Nikola Filipovid koje je jednoglasno usvojeno.
AD-5. Predsjednik Josip Latkovid podsjeda članove Skupštine da su uz materijale za Skupštinu dobili i
presliku Završnog računa za 2014 god. pa kako nije bilo primjedbi ZR za 2014 god, usvojen je jednoglasno.
AD-6. Članovi Skupštine su uz materijale za istu dobili i financijski plan prihoda i rashoda za 2015 god.
Koji je bez primjedbi jednoglasno usvojen.
AD-7. Prijedlog Statuta KSKŽ-e 2015 god.
Prema novom Zakonu o udrugama koji je na snazi od 1. listopada 2014.god. Udruge su dužne uskladiti
svoje Statute sa Zakonom . Statutarna komisija KSKŽ-e izabrana na Izbornoj skupštini KSKŽ-e 31.05.2012.
Predsjednica Irena Božičevid dala je prijedlog Statuta KSKŽ-e usklađen s novim Zakonom o udrugama i
Zakonom o sportu a koji je usklađen s Statutom HKS-a od srpnja 2015. god.

Prijedlog Statuta dobile su sve udruge našeg Saveza elektronskom poštom na razmatranje i do danas nije
bilo nikakvih primjedbi na prijedlog Statuta. Predsjednik Josip Latkovid otvara raspravu pa kako nije bilo
nikakvih pitanja ni primjedbi tako da Skupština KSKŽ-e donosi
ODLUKU
Temeljem članka 29. Statuta KSKŽ-e od 2010 god. Skupština KSKŽ-e 10 srpnja 2015. god. usvaja prijedlog
Statuta KSKŽ-e od srpnja 2015.god.
Sada kada je Statut KSKŽ-e usvojen po članku 67. toga Statuta moramo izabrati Likvidatora saveza.
Likvidatora saveza po Statutu predlaže predsjednik saveza pa kako je praksa da predsjednik Saveza bude
i likvidator saveza tako da je predsjednik predložio sebe za likvidatora.
Skupština KSKŽ-e donosi jednoglasnu ODLUKU i usvaja prijedlog predsjednika KSKŽ-e da Likvidator KSKŽ-e
u ovom mandatu bude predsjednik Josip Latkovid – OIB 94474044147.
Temeljem članka 70 Statuta KSKŽ-e srpanj 2015. sve članice Saveza dužne su uskladiti svoje Statute s
ovim Statutom u roku 90 dana od dana stupanja na snagu.
AD-8. Predsjednik Josip Latkovid upoznaje članove Skupštine o Skupštini HKS-a u Vukovaru i o
predstojedem plenumu klubova regije Zapad i da su svi klubovi dobili u materijalima .
AD-9. Predsjednik Josip Latkovid naglašava da mu je ovo danas najdraža točka dnevnog reda a vjeruje i
svim ostalim prisutnima. Naglašava da unatoč teškim uvjetima klubova u našoj Županiji uz organiziran i
predan rad s mladima donosi hvale vrijedne rezultate tako da imamo mlade igračice i u reprezentaciji RH
a to su Ivana Neralid kadetkinja i Iva Cindrid mlađa juniorka.
Zahvaljuje trenerima i voditeljima škola kuglanja uz obedanje da de se KSKŽ-e još više angažirati u radu s
mladim kuglačima.
Nagrade i priznanja mladim kuglačima uručili su dopredsjednik ZŠKŽ-e gosp. Darko Pribanid i članica
Skupštine gđa Irena Božičevid.
AD-10. Pod točkom razno bilo je diskusija o članarini prema HKS-u , informacija o sudačkim ispitima i
licenciranju , turniru mladih u Slunju i pladanju sudačke pristojbe i nakon krade rasprave Skupština je
završila rad u 20,00 sati uz zahvalu predsjednika Josipa Latkovida na učinkovitom sudjelovanju u radu
Skupštine i poziva na domjenak u restoran „Zrinski“

Ovjerovitelji zapisnika:
1. Jasenka Štimac
2. Željko Božičevid

