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ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB „KOPRIVNICA“ KOPRIVNICA 

 

REDOVNA SKUPŠTINA KLUBA 

 

Koprivnica, 5.7.2017. 

Broj: GS 17-01 

ZAPISNIK 

sa Skupštine Ženskog košarkaškog kluba „Koprivnica“ Koprivnica (nadalje u tekstu: Kluba) 

održane dana 5.7.2017. u prostorijama Gradske vijećnice u Koprivnici, s početkom rada u 

19:00 sati.  

 

Skupštini je predsjedala gospođa Aleksandra Baranašić, predsjednica Ženskog košarkaškog 

kluba „Koprivnica“ Koprivnica. 

 

Predsjedavajuća je otvorila Skupštinu, pozdravila sve prisutne, zahvalila na dolasku, te 

predložila sljedeći dnevni red: 

 

1. Izbor radnih tijela skupštine  

2. Prihvaćanje Zapisnika s prethodne Skupštine Kluba održane 22.12.2016.; 

3. Izvještaj predsjednika o radu kluba i financijski izvještaj za  2016. 

4. Izvještaj o nadzoru predsjednika Nadzornog odbora za 2016. 

5. Razrješenje i davanje razrješnice članovima Upravnog odbora  

6. Izbor članova Upravnog odbora i članice Nadzornog odbora 

7. Odluka o osobama ovlaštenim za zastupanje kluba 

 



Točka 1 

Predsjedavajući predlaže za izbor u radna tijela Skupštine sljedeće osobe:  

Zapisničar:     Marica Korolija 

Ovjerovitelji zapisnika:   Nensi Kapetanić 

      Mirjana Miklić 

Verifikacijska komisija:   Saša Marđetko – predsjednik komisije,  

Sanja Kovačić– član komisije,  

Boris Kapusta – član komisije. 

Predsjedavajuća je otvorila raspravu, a budući da se nitko nije javio za riječ, zaključila je 

raspravu i prijedlog za izbor u radna tijela dala na glasovanje, te nakon provedenog 

glasovanja konstatirala da je Skupština jednoglasno prihvatila prijedlog za izbor u radna 

tijela Skupštine. 

Predsjednik verifikacijske komisije konstatira da je od  58  članova Skupštine s pravom 

glasa prisutno 31, te konstatira da Skupština može donositi valjane odluke, jer ima 

potreban propisani kvorum. Popis članova Kluba i popis prisutnih članova Kluba prilozi su 

ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

Točka 2 

Predsjedavajuća je još jednom dala svima na uvid Zapisnik sa prethodne Skupštine Kluba, 

koji je od posljednje skupštine javno dostupan na internet stranicama Kluba, www.zkk-

koprivnica.hr. Kako nitko od prisutnih nije imao primjedbi, predsjedavajuća je dala na 

glasovanje prihvaćanje zapisnika. Zapisnik je jednoglasno prihvaćen. 

 

Točka 3 

Aleksandra Baranašić, predsjednica Kluba, pročitala je Financijski izvještaj za 2016.g. i  

Izvještaj o sportskom radu Kluba u 2016.g. Nakon toga predsjedavajuća je otvorila 

raspravu, a budući da se nitko nije javio za riječ, zaključila je raspravu i Izvještaje dala na 

glasovanje. Nakon provedenog glasovanja konstatirala je da je Skupština jednoglasno 

prihvatila sve Izvještaje. Financijski izvještaj za 2016.g. i Izvještaj o sportskom radu Kluba 

u 2016.g. prilog je ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio. 



Točka 4 

Gđa Sanja Kovačić, članica Nadzornog odbora pročitala je Izvještaj o provedenom nadzoru 

nad radom Kluba u 2016. godini. Nakon toga predsjedavajući je otvorio raspravu o 

Izvještaju, a budući da se nitko nije javio za riječ, zaključio je raspravu i Izvještaj dao na 

glasovanje, te nakon provedenog glasovanja konstatirao da je Skupština jednoglasno 

prihvatila izvještaj. Izvještaj o nadzoru rada Kluba prilog je ovom Zapisniku i čini njegov 

sastavni dio. 

Točka 5 

Članovi Upravnog odbora kluba gospođa Vanda Žauhar, gospodin Marin Kovačić, gospodin 

Zoran Čehok, gospodin Dalibor Škribanek te predsjednica Aleksandra Baranašić zbog 

poslovnih i privatnih obaveza nisu više u mogućnosti sudjelovati u radnu Izvršnog odbora i 

izrazili su želju da ih se razriješi svih dužnosti tj. podnose ostavku. Članica Nadzornog 

odbora kluba gospođa Sanja Kovačić također zbog poslovnih i privatnih obaveza nisje više 

u mogućnosti sudjelovati u radnu Nadzornog odbora i izrazila je želju da je se razriješi svih 

dužnosti tj. podnosi ostavku. Predsjedavajuća je predložila da se članovima Upravnog 

odbora i članici Nadzornog odbora dade razrješnica. Prijedlog je stavila na glasovanje. 

Prijedlog je prihvaćen, odluka je donesena jednoglasno. 

Točka 6 

S obzirom da je svim članovima Upravnog odbora Kluba i članici Nadzornog odbora (dana 

razrješnica predsjedavajuća Skupštine je predložila da se izabere novo vodstvo. Članovi 

Skupštine predložili su više osoba za pojedina upravljačka tijela. Prijedlog je prihvaćen, 

odluka je donesena jednoglasno. Predsjedavajuća se zahvalio članovima tijela Kluba koji 

su do sada vodili Klub na predanom radu, uloženom trudu, vremenu i vlastitim sredstvima 

utrošenim za korist Kluba. 

 

Predsjednik:   Darko Jurković 

 

Novi sastav Upravnog odbora je sljedeći: 

 Darko Jurković, predsjednik 

 Mirjana Miklić 

 Maja Ostriž 

 Krešimir Čavljak 

 Saša Marđetko 



Novi članica Nadzornog odbora je: 

1. Nensi Kapetanić 

 

 

Točka 7 

Članovi Skupštine predložili su da osoba ovlaštena za zastupanje Kluba bude predsjednik 

kluba, tj. Darko Jurković. 

Prijedlog  je prihvaćen, odluka je donesena jednoglasno. 

 

 

Time su iscrpljene sve točke dnevnog reda. 

 

Predsjedavajući Skupštine kluba zahvalio se na radu svim radnim tijelima skupštine, te je 

Skupštinu proglasio završenom. 

 

Skupština je završila sa radom 19:45 sati. 

Ovjerovitelji zapisnika: 

 

1. Nensi Kapetanić   __________________________ 

 

2. Mirjana Miklić             __________________________ 

  

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE: 

 

Marica Korolija       Aleksandra Baranašić 



PRILOZI ZAPISNIKA: 

 Popis članova Kluba 

 Popis članova (ili njihovih zastupnika) Kluba nazočnih na Skupštini Kluba 

 Financijsko izvješće o radu kluba u 2014. 

 Izvješće predsjednika Kluba o sportskom radu Kluba u 2014. 

 Izvješće predsjednika Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru rada Kluba 

 Odluka GS o izmjenama i dopunama Statuta 

 


