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ZAPISNIK
SA REDOVNE SKUPŠTINE ZAJEDNICE
ŠPORTSKIH UDRUGA KRIŽEVCI
07.02.2017.

Križevci, 07.02.2017.

SKRAĆENI ZAPISNIK
Sa redovne skupštine Zajednice športskih udruga Križevci od 07.02.2017.godine

Sukladno čl.31. Statuta Zajednice športskih udruga Križevci, dana 07. veljače 2017.godine, održana je
redovna sjednica Skupštine Zajednice športskih udruga Križevci u Velikoj dvorani Turističkog informativnog
centra Križevci , Trg J.J. Strossmayera 5, Križevci.
Predsjednik Zajednice športskih udruga, prof. Josip Šikić otvorio je skupštinu u 19:00 sati.
D N E V N I R E D:

1. Otvaranje sjednice Skupštine i usvajanje dnevnog reda,
2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,
3. Izbor verifikacijske komisije
4. Izvješće verifikacijske komisije
5. Donošenje odluke o prihvaćanju Prijedloga programa rada Zajednice za 2017.
godinu,
6. Donošenje odluke o prihvaćanju Prijedloga financijskog plana Zajednice za 2017.
godinu
7. Donošenje odluke o Planu zaduživanja i otplata u 2017.godini
8. Donošenje odluke o prihvatljivom postotku odstupanja od Financijskog plana
9. Donošenje odluke o prihvaćanju Prijedloga raspodjele sredstava za redovan rad
udruga/klubova u 2017.godini
10. Donošenje Odluke o prihvaćanju Prijedloga raspodjele sredstava za manifestacije i
plasmane udruga/klubova u 2017.godini
11. Donošenje Odluke o prihvaćanju Prijedloga raspodjele sredstava za režije, održavanje i
najam sportskih objekata i terena
12. Donošenje Odluke o brisanju udruge NK Ruševac iz članstva Zajednice
13. Razno
TOČKA 1.
Na samom početku rada, predsjednik Zajednice Josip Šikić pozdravio je prisutne te je dao na
usvajanje predloženi dnevni red.
ODLUKA : Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

TOČKA 2.
Za zapisničara, predsjednik Zajednice Josip Šikić, predložio je Draženka Kovačić, tajnika Zajednice
športskih udruga Križevci, a za ovjerovitelja zapisnika predloženi su Irena Tukša i Borislav Vidović.
ODLUKA : Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.

TOČKA 3.
Za članove Verifikacijske komisije predloženi su : za predsjednika Ivan Lasić, a članove Darinka
Šimunčić i Vitomir Mijić.
ODLUKA : Prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.

TOČKA 4.
Verifikacijska komisija je konstatirala da sukladno čl.15 i čl.29 Statuta, Zajednicu športskih udruga
Križevci čini 29 sportskih udruga koje imaju 43 delegata u Skupštini Zajednice športskih udruga Križevci.
Ovoj Skupštini od 43 delegata Skupštine prisustvovalo je 30 delegat sa pravom glasa + 2 člana Nadzornog
odbora bez prava glasa, te da je to kvalificirana većina dovoljna za pravovaljano donošenje svih odluka.

TOČKA 5.
Josip Šikić uvodno iznosi pod točkom 5. Prijedlog Programa rada Zajednice športskih udruga
Križevci za 2017.godinu. Nakon toga je otvorio raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Budući se nitko nije
javio za riječ, Predsjednik Zajednice, Josip Šikić dao je Prijedlog Programa rada na glasovanje.
ODLUKA : Skupština Zajednice donosi jednoglasno odluku o prihvaćanju Prijedloga
Programa rada Zajednice športskih udruga Križevci za 2017.godinu.

TOČKA 6.
Josip Šikić uvodno iznosi pod točkom 6. Prijedlog financijskog plana Zajednice športskih udruga
Križevci za 2017.godinu. Nakon toga je otvorio raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Budući se nitko nije
javio za riječ, Predsjednik Zajednice, Josip Šikić dao je Prijedlog financijskog plana Zajednice na glasovanje.
ODLUKA : Skupština Zajednice donosi jednoglasno odluku o prihvaćanju Prijedloga financijskog plana
Zajednice športskih udruga Križevci za 2017.godinu
TOČKA 7.
Josip Šikić uvodno iznosi pod točkom 7. prijedlog odluke o Planu zaduživanja i otplata Zajednice
športskih udruga Križevci za 2017.godinu te predložio Skupštini da prihvati odluku da se Zajednica ne
zadužuje i da ne daje kratkoročne pozajmice u 2017.godini. Nakon toga je otvorio raspravu po ovoj točci
dnevnog reda. Budući se nitko nije javio za riječ, Predsjednik Zajednice, Josip Šikić dao prijedlog odluke o
Planu zaduživanja i otplata Zajednice športskih udruga Križevci za 2017. godinu na glasovanje.
ODLUKA : Skupština Zajednice donosi jednoglasno odluku o prihvaćanju Plana zaduživanja i otplata
Zajednice športskih udruga Križevci za 2017.godinu

TOČKA 8.
Josip Šikić uvodno iznosi pod točkom 8. prijedlog odluke o dozvoljenom postotku odstupanja
stvarno nastalih prihoda i rashoda od planiranih. Predlaže se da dozvoljeni postotak odstupanja stvarno
nastalih prihoda i rashoda od planiranih iznositi 25%. Nakon toga je otvorio raspravu po ovoj točci
dnevnog reda. Budući se nitko nije javio za riječ, Predsjednik Zajednice, Josip Šikić dao prijedlog odluke o
dozvoljenom postotku odstupanja stvarno nastalih prihoda i rashoda od planiranih, a koji će iznositi 25%,
na glasovanje.

ODLUKA : Skupština Zajednice donosi jednoglasno odluku o prihvaćanju dozvoljenog postotka
odstupanja stvarno nastalih prihoda i rashoda od planiranih u 2017.godini, a koji će iznositi 25% .

TOČKA 9.

Josip Šikić uvodno iznosi pod točkom 9. Prijedlog raspodjele sredstava za redovan rad
udruga/klubova u 2017.godini. Nakon toga je otvorio raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Budući se nitko
nije javio za riječ, Predsjednik Zajednice, Josip Šikić dao je Prijedlog raspodjele sredstava za redovan rad
udruga/klubova u 2017.godini. , na glasovanje.
ODLUKA : Skupština Zajednice donosi odluku o prihvaćanju Prijedloga raspodjele sredstava za
redovan rad udruga/klubova u 2017.godini.

TOČKA 10.
Josip Šikić uvodno iznosi pod točkom pod točkom 10. Prijedloga raspodjele sredstava za
manifestacije i plasmane udruga/klubova u 2017.godini. Upoznaje delegate da je od 50.000,00 kuna
raspoređeno 29.500,00 kuna kao što je vidljivo iz Prijedloga raspodijele sredstava za manifestacije i
plasmane. Udruge će se za preostala neraspoređena sredstva u iznosu 20.500,00 kuna moći javljati tijekom
cijele godine, do konačne raspodijele. Nakon toga je otvorio raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Budući
se nitko nije javio za riječ, Predsjednik Zajednice, Josip Šikić dao je Prijedlog raspodjele sredstava za
manifestacije i plasmane udruga/klubova u 2017.godini na glasovanje.
ODLUKA : Skupština Zajednice donosi jednoglasno odluku o prihvaćanju Prijedloga raspodjele
sredstava za manifestacije i plasmane udruga/klubova u 2017.godini

TOČKA 11.
Josip Šikić uvodno iznosi pod točkom pod točkom 11. Prijedloga raspodjele sredstava za
režije, održavanje i najam sportskih objekata i terena u 2017.godini. Upoznaje delegate da je od 240.000,00
kuna raspoređeno 228.330,00 kuna kao što je i vidljivo iz Prijedloga raspodijele sredstava za režije,
održavanje i najam sportskih objekata i terena u 2017.godini. Udruge će se za preostala neraspoređena
sredstva u iznosu 11.670,00 kuna moći javljati tijekom cijele godine, do konačne raspodijele. Nakon toga je
otvorio raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Budući se nitko nije javio za riječ, Predsjednik Zajednice, Josip
Šikić dao je Prijedlog raspodjele sredstava za režije, održavanje i najam sportskih objekata i terena u
2017.godini. na glasovanje.

ODLUKA : Skupština Zajednice donosi jednoglasno odluku o prihvaćanju Prijedloga raspodjele
sredstava za režije, održavanje i najam sportskih objekata i terena u 2017.godini

TOČKA 12.
Predsjednik Zajednice, Josip Šikić uvodno iznosi da Izvršni odbor Zajednice predlaže Skupštini
Zajednice da se donese Odluka o prestanku članstva u Zajednici Nogometnog kluba Ruševac, iz Ruševca,
temeljem čl.16, čl.22 i čl.39 Statuta Zajednice športskih udruga Križevci, od 25.09.2015.godine.
ODLUKA : Skupština Zajednice donosi jednoglasno odluku o prestanku članstva Nogometnog
kluba Ruševac u Zajednici športskih udruga Križevci.

TOČKA 13.
Pod točkom razno tajnik Zajednice Draženko Kovačić upoznao je prisutne delegate da će nakon
pripreme ugovora biti obaviješteni i pozvani na potpisivanje.
Tajnik Zajednice je također zamolio prisutne za ažurnije i kvalitetnije korištenja web stranice
Zajednice www.krizevackisport.com .
Budući da se pod točkom razno nitko nije javio za riječ, predsjednik Zajednice Josip Šikić, zaključio je
Skupštinu u 19:55 sati.

Irena Tukša

Borislav Vidović

____________________

_________________
Zapisničar
Draženko Kovačić
_______________

IZVJEŠTAJ VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
Sa redovne skupštine Zajednice športskih udruga Križevci od 07.02.2017.godine
Verifikacijska komisija u sastavu : Ivan Lasić – predsjednik, Darinka Šimunčić – član,
Vitomir Mijić – član. Verifikacijska komisija konstatirala je da su prisutani slijedeći članovi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Atletski klub Križevci
Boćarski klub Bulin-Pan Križevci
Društvo športske rekreacije Križevci
Društvo za sport.rekreaciju Ratarska šuma
Fitness klub Body fit Križevci
Hrvatski nogometni klub Mladost V.Raven
Karate klub KTC Križevci
Klub za obaranje ruku Tigar Križevci
Košarkaški klub Križevci
Košarkaški klub „Radnik“ Križevci
Kuglački klub Elektra Križevci
Motociklistički klub Križevci
Nogometni klub Mladost Carevdar
Nogometni klub Križevci
Nogometni klub Polet Glogovnica
Nogometni klub Radnički Križevci
Nogometni klub Ruševac
Nogometni klub Viktorija Vojakovac
Paintball klub Kalnik- Križevci
Planinarsko društvo Kalnik Križevci
Rukometni klub KTC Križevci
Streljački klub Križevci 1252
Stolnoteniski klub Križevci TOP-12
Šahovski klub Križevci
Športsko ribolovni klub Križevci
Tae kwondo klub Radnik Križevci
Tenis klub Križevci
Ženski odbojkaški klub Križevci
Ženski rukometni klub KTC

Mladen Klasić, Dragutin Palčić
Stjepan Križan
Darinka Šimunčić
Nema prisutnih
Danijel Miklečić
Siniša Španjić
Irena Tukša, Mario Ban
Dražen Kogl
Nema prisutnih
Dino Glavočević, Josip Šikić
Miroslav Tkalec-član NO-bez prava glasa

Mario Jelušić, Đuro Žličar
Ivan Lasić
Damir Kemenović, Vitomir Mijić
Stjepan Peršin
Andrej Pupić
Nema prisutnih
Dragutin Salopek
Nema prisutnih
Nema prisutnih
Ivica Katavić
Zvonko Jagušić
Ivan Kranjec
Borislav Vidović
Nema prisutnih
Josip Međeral, Damir Međeral
Kristijan Pižir
Rea Konfic, Tara Stjepanović
Anđelko Nervo, Hrvoje Fržović

Verifikacijska komisija je konstatirala da sukladno čl.15 i čl.29 Statuta, Zajednicu športskih udruga Križevci
čini 29 sportskih udruga koje imaju 43 delegata u Skupštini Zajednice športskih udruga Križevci. Ovoj
Skupštini od 43 delegata Skupštine prisutno je 30 delegata sa pravom glasa, te da je to kvalificirana većina
dovoljna za pravovaljano donošenje svih odluka.

Predsjednik verifikacijske komisije
Ivan Lasić
___________________

