
 

KUGLAČKI SAVEZ 
GRADA OSIJEKA  
Osijek, Kralja Zvonimira  5   

 

Telefon/fax: 031/200-999 
Mob: 098-372-777  
E-mail: miroslav.liovic@os.t-com.hr 

 
Predmet: Zapisnik sa osnivačke    

              skupštine 

www.kuglacki-savez-os.hr 

 
 

ZAPISNIK 

 
sa osnivačke Skupštine Kuglačkog saveza grada Osijeka, održane 12.10.2007. godine, na 
kuglani "Pampas" u Osijeku, Šandora Petefija bb, sa početkom u 18 sati. 
 

Nazočni: Neđeljko KNEŽEVIĆ (KK Konikom Osijek), Ivan VULETIĆ (KK Kandit Premijer), 
Darko HORVAT (ŽKK Osijek '97), Janko RADAKOVIĆ (KK Grafičar-Vodovod), Miroslav LIOVIĆ 
(KK Opeka), Predrag LOVRIĆ (KK Zrinski Pivovara), Branimir MUTNJAKOVIĆ (KK 
Željezničar), Srećko VUKA (KK HT), Mirko CRNKOVIĆ (KK Silex) i Krešo STJEPANOVIĆ (KK 
Tramvaj). 
 

Predsjednik Inicijativnog odbora, gospodin Neđeljko KNEŽEVIĆ, upoznao je sve nazočne 
predstavnike klubova Grada da je osnvanje saveza utemeljeno na Zakonu o športu i 
preporuci Zajednice športskih udruga Grada Osijeka, te da će svi klubovi kroz savez, kao 
pravnu osobu, puno kvalitetnije ostvarivati svoje interese, a i interese kuglačkog športa u 
cjelini, te predložio slijedeći 
 
 
 

D N E V N I     R E D: 
 

1. Izbor radnih tijela: - radnog predsjedništva (3) 
                               - ovjerovitelja zapisnika (2) 
                               - zapisničara 
 
2. Donošenje odluke o pokretanju postupka za upis u registar udruga. 
 
3. Donošenje Statuta. 
 
4. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine. 
 
5. Verifikacija mandata zastupnika u Skupštini. 
 
6. Izbor: - predsjednika 
             - Izvršnog odbora 
             - Nadzornog odbora 
 
7. Izbor predstavnika u: 
             - Skupštinu Zajednice športskih udruga Grada Osijeka 
             - Skupštinu Kuglačkog saveza Osječko-baranjske županije 
 
8. Razno. 
 
 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 
 
 
 



Točka 1.) 
 

a) Za radno predsjedništvo predloženi: - Neđeljko KNEŽEVIĆ 
  - Ivan VULETIĆ 
  - Miroslav LIOVIĆ 

 

b) Za ovjerovitelje zapisnika: - Darko HORVAT 
  - Mirko CRNKOVIĆ 

 

c) Za zapisničara: - Miroslav LIOVIĆ 
 
Prijedlog jednoglasno prihvaćen. Ujedno je prihvaćeno da Radno predsjedništvo obavi 
funkciju Verifikacijske komisije. 
 
 
Točka 2.) 
 
Predsjednik Radnog predsjedništva Neđeljko KNEŽEVIĆ izvijestio je nazočne na Skupštini da 
su svi klubovi Grada na svojim tijelima donijeli odluku o učlanjivanju u Savez, te shodno 
tome predložio da se temeljem Zakona o udrugama donese 
 

ODLUKA 
 
o pokretanju postupka za upis Kuglačkog saveza Grada Osijeka u Registar udruga RH pri 
Županijskom uredu za opću upravu. 
 
Predložena Odluka donešena je jednoglasno. 
 
 
Točka 3.) 
 
Predsjednik Radnog predsjedništva Neđeljko KNEŽEVIĆ izvijestio je nazočne da je predloženi 
tekst Statuta izrađen u skladu sa Zakonom o udrugama i Zakonom o športu i da je bio 
dostavljen svim klubovima na raspravu, te da nisu dobivene nikakve primjedbe ili prijedlozi 
na predloženi tekst Statuta. Shodno tome je zatražio da se predloženi Statut prihvati. 
 
Nazočni članovi, dizanjem ruku, jednoglasnom odlukom donijeli su odluku o prihvaćanju 
Statuta. 
 
 
Točka 4.) 
 
Predsjednik Radnog predsjedništva Neđeljko KNEŽEVIĆ detaljno je obrazložio tekst 
Poslovnika o radu Skupštine Saveza. 
 
Na predloženi Poslovnik nazočni Skupštini nisu imali primjedbe, te su ga jednoglasno 
prihvatili. 
 
 
Točka 5.) 
 
Predsjednik Radnog predsjedništva Neđeljko KNEŽEVIĆ, ujedno i predsjednik verifikacijske 
komisije, izvijestio je nazočne da su svi klubovi Grada u Odluci o udruživanju imenovali i 
svog predstavnika u Skupštini Saveza, te predložio da se imenovanim predstavnicima 
klubova verificira mandat u Skupštini za razdoblje od 2007. do 2011. 
 

 



Prijedlog je jednoglasno prihvaćen te su imenovani predstavnici stekli prava i dužnosti 
predstavnika u Skupštini Kuglačkog saveza Grada Osijeka za razdoblje 2007.-2011. 
 
 
Točka 6.) 
 
Na prijedlog Radnog predsjedništva predlažu se: 
 

a) Za Predsjednika Saveza: - Neđeljko KNEŽEVIĆ 
 

b) Za članove Izvršnog odbora: - Darko HORVAT 
  - Miroslav LIOVIĆ 
  - Branimir MUTNJAKOVIĆ 
  - Ivan VULETIĆ 

 

c) Za članove Nadzornog odbora: - Srećko VUKA - predsjednik 
  - Mirko CRNKOVIĆ - član 
  - Janko RADAKOVIĆ - član 

 
Osim predloženih, nije bilo drugih kandidata, te su članovi Skupštine jednoglasno prihvatili 
prijedlog i izabrali za mandatno razdoblje 2007.-2011. 
 
 
Točka 7.) 
 
Na prijedlog Radnog predsjedništva predlažu se: 
 

a) Za predstavnika u Skupštinu Zajednice 
športskih udruga Grada Osijeka: 

 
- Neđeljko KNEŽEVIĆ 

 

b) Za predstavnika u Skupštinu Kuglačkog 
saveza Osječko-baranjske županije: 

 
- Ivan VULETIĆ 

 
Osim predloženih, nije bilo drugih kandidata, te su članovi Skupštine jednoglasno prihvatili 
prijedlog. 
 
 
Točka 8.) 
 
Izabrani Predsjednik Neđeljko KNEŽEVIĆ, u svoje ime i ime izabranih članova Izvršnog 
odbora i Nadzornog odbora, zahvalio se na ukazanom povjerenju. Isto tako zamolio je 
članove Izvršnog odbora da se odmah po završetku Osnivačke Skupštine održi sjednica 
Izvršnog odbora, na kojoj bi se donijele neophodne odluke iz njihove nadležnosti. 
 
 
 

Zapisničar:  Ovjerovitelji zapisnika: 
 
            _________________ 

  
            _________________ 

Miroslav Liović  Darko Horvat 
   

            _________________ 
  Mirko Crnković 

 

  
 

 

 
 


