ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB “CIGLENICA”, CIGLENICA

Ciglenica, 13.03.2021.
Temeljem članka 18. Statuta Športskog kuglačkog kluba “Ciglenica” Ciglenica donesenog dana 08.02.2015.g. na
redovnoj skupštini održanoj dana 13.03.2021.g. Športski kuglački klub “Ciglenica” Ciglenica donijela je sljedeće:

IZMJENE I DOPUNE STATUTA
Športskog kuglačkog kluba “CIglenica”, Ciglenica

I.
Mijenja se članak 9. Statuta na način da sada glasi:
Članom Kluba može postati svaka fizička i pravna osoba.
Pravna osoba svoje članstvo u klubu ostvaruje putem ovlaštenog predstavnika.
Članom kluba mogu postati i osobe mlađe od 18 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u klub daje zakonski
zastupnik ili skrbnik.
Članstvo u klubu je dobrovoljno te može biti redovno, počasno ili podupirajuće.
Redovni članovi su članovi kluba koji sudjeluju u službenim natjecanjima te imaju važeću iskaznicu Hrvatskog
kuglačkog saveza kao igrači kluba.
Počasni članovi su iznimno zaslužni članovi kluba ili oni koji postignu iznimne rezultate na području djelovanja
kluba. Izuzeti su od prava i obveza opisanih u članku 11. ovog Statuta.
Počasne članove imenuje Predsjednik kluba.
Podupirajući članovi su svi ostali članovi kluba.
II.
Mijenja se članak 19. Statuta na način da sada glasi:
Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja predsjednik. Bira ga Skupština na mandat od
četiri godine.
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Predsjednik:
-

Zastupa klub,
Saziva sjednice skupštine,
Odgovara za zakonitost rada kluba,
Utvrđuje prijedlog Statuta i predlaže program rada skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
Upravlja imovinom kluba,
Brine o upoznavanju javnosti s radom skupštine kluba,
Vodi poslove kluba sukladno odlukama skupštine,
Podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća skupštini,
Sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun kluba,
Imenuje počasne članove kluba,
Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.
III.

Ostale odredbe Statuta od 08.02.2015. Godine ostaju nepromijenjene.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u Registar udruga Republike
Hrvatske pri nadležnom Odjelu za opću upravu Sisačko-moslavačke županije.
U Ciglenici, 13.03.2021.g.

Predsjednik:
Ivan Pasanec
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