
 

 

Kaštel Stari 17. prosinca 2018. 
 

ZAPISNIK 
s Izvanredne Izborne Skupštine  OK KAŠTELA CEMEX koja je održana 17. prosinca 2018. s 
početkom u 19:30 sati u OŠ „Filipa Lukasa“, Slavonska 5, u Kaštel Starom 

DNEVNI RED 

1. Otvaranje Skupštine. 
2. Izvješće verifikacijskog povjerenstva. 
3. Usvajanje dnevnog reda. 
4  Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika. 
5. Verifikacija Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 16. studenog 2017.  
6. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine. 
7. Izvještaj predsjednika Kluba za razdoblje studeni 2017.- prosinac 2018. 
8. Financijsko izvješće Kluba za 2017. 
9. Financijski plan za 2019. godinu. 
10. Izvješće Nadzornog odbora za 2017.  
11. Prijedlog Upravnog odbora o visini članarine. 
12. Prijedlog odluke o isključenju iz Kluba. 
13. Razrješenje tijela Kluba 
    - predsjednika Kluba. 
    - dopredsjednika Kluba. 
    - tajnika Kluba 
    - likvidatora Kluba. 
    - članova Upravnog odbora koje bira Skupština. 
    - Nadzornog odbora. 
    - stegovnog povjerenstva 
14. Izbor predsjednika i dopredsjednika Kluba . 
15. Izbor likvidatora Kluba. 
16. Izbor članova Upravnog odbora koje bira Skupština. 
17. Izbor članova Nadzornog odbora. 
18. Usvajanje novog Statuta Kluba. 
19. Pozdravna riječ novog predsjednika Kluba. 
20. Zaključenje Skupštine. 
 



Ad. 1. 
Predsjednik Kluba gosp. Boško Abaza otvorio je Skupštinu u 19:30 sati obrazlaže sazivanje 
izvanredne izborne Skupštine zbog namjere razrješenja dosadašnjih tijela Kluba. Pozdravlja  
članove Skupštine i goste, te se zahvaljuje na dosadašnjoj kvalitetnoj suradnji. 
 
Ad. 2.  
U ime Verifikacijskog povjerenstva Izvješće podnosi Silvio Kurtović, navodeći da su na 
Skupštini nazočno 26 članova s pravom glasa, te tako Skupštine ima kvorum i sve odluke 
može donositi pravovaljano. 
U privitku se nalazi: potpis nazočnih članova Skupštine s njihovim potpisom. 
 
Ad. 3.   
Predsjednik Kluba Boško Abaza predložio je dnevni red. 
 
Dnevni red je jednoglasno usvojen.  
 
Ad. 4. 
Predsjednik Kluba Boško Abaza predlaže radno predsjedništvo u sastavu : 
Boško Abaza – predsjednik 
Nikola Višić – član 
Jadran Penga – član   
 
Za zapisničara predlaže Silvija Kurtovića. 
Za ovjerovitelje zapisnika predloženi su: Ivan Čagalj i Nediljko Lučić 
 
Predložena radna tijela su jednoglasno usvojena. 
 
Ad. 5. 
Predsjednik Kluba Boško Abaza izlaže Zapisnik sa sjednice Skupštine održane 16. studenog 
2017.  
Zapisnik je jednoglasno usvojen. 
U privitku se nalazi: Zapisnik sa sjednice Skupštine održane 16. studenog 2017. godine. 
 
Ad. 6. 
Poslovnik o radu Skupštine predočen je članovima na usvajanje koji nisu imali primjedbi . 
 
Poslovnik je jednoglasno usvojen. 
 
Ad. 7.   
Predsjednik Kluba Boško Abaza podnosi izvještaj za razdoblje studeni 2017.- prosinac 2018., 
te naglašava da je Klub u financijskom i organizacijskom smislu stabilan što je i bila zadaća u 
proteklom periodu. U svom izlaganju navodi da je nastavljena suradnja sa sponzorima Cemex 
i Zračna luka Split, te se očekuje sklapanje sponzorskog ugovora s Tommy d.o.o. nakon 
održavanja Skupštine. Predsjednik se zahvalio dosadašnjim članovima Upravnog odbora, 



trenerima, igračicama na trudu, zalaganju i strpljenju, te članovima Skupštine koji su 
podržavali rad tijela Kluba u nadi da će svoju privrženost Klubu nastaviti u budućnosti. 
 
Izvješće je jednoglasno usvojeno. 
 
U privitku se nalazi: izvještaj predsjednika Kluba za razdoblje studeni 2017.- prosinac 2018. 
 
Ad. 8.  
Predsjednik Kluba Boško Abaza podnio je konačno financijsko izvješće Kluba za 2017. 
godinu. 
U 2017. godini Klub je ima 629.784 kuna prihoda i 686.828 kuna rashoda, odnosno 57.044 
kuna manjka prihoda. 

Glavnina prihoda su dotacije Zajednice športskih udruga grada Kaštela i grada Kastela, te 
sponzora Cemex i Zračna luka Split. 

Rashodi su najvećim dijelom troškovi natjecanja, putovanja na utakmice, kupovina opreme, te 
troškovi sudaca , delegata i trenera. 

Manjak prihoda u 2017. godini pokriti će se iz poslovanja 2018. godini. 

Izvješće je jednoglasno usvojeno. 

U privitku se nalazi:konačno financijsko izvješće Kluba za 2017. godinu. 
 
Ad. 9. 
Financijski plan za 2019. godinu predstavio je predsjednik Kluba Boško Abaza. Očekuje se 
stabilno financijsko stanje u 2019. godini što potvrđuju financijski podaci u prvih devet 
mjeseci. Također se očekuje potpis sponzorskog ugovora s tvrtkom Tommy d.o.o. što bi nam 
olakšalo financijsku u narednoj sezoni. 
 
Financijski plan je jednoglasno usvojen   
 
U privitku se nalazi: financijski plan za 2019. godinu. 
 
Ad. 10. 
Predsjednik Nadzornog odbora Ivan Čagalj podnio je izvješće za razdoblje 01. siječnja 2017. 
godine  do 31. prosinca 2017. godine, te naglasio da u postupku nadzora nisu utvrđene 
nepravilnosti koje su suprotne zakonskim propisima i Statutu Kluba. Utvrdio je da materijalno 
i financijsko poslovanje Kluba u skladu sa Zakonom i Statutom Kluba. 
 

Izvješće Nadzornog odbora je jednoglasno usvojeno. 

U privitku se nalazi: izvješće Nadzornog odbora za razdoblje 01. siječnja 2017. godine  do 31. 
prosinca 2017. godine. 

 
 



Ad. 11. 
Predsjednik Kluba Boško Abaza iznio je prijedlog odluke o visini članarine koju je donio 
Upravni odbor u iznosu od 120,00 kuna na razine godine. 
 
Prijedlog odluke o visini članarine je jednoglasno usvojen. 
 
 
Ad. 12.  
Predsjednik Kluba Boško Abaza izvijestio je Skupštinu o dvije odluke Upravnog odbora koje 
se odnose na prestanak članstva isključenjem iz Kluba: 
1. Mijo Vuković kojemu je uručen raskid ugovora o radu uvjetovanim skrivljenim 
ponašanjem. 
2. Damir Jurko kojemu je prestalo članstvo zbog nesavjesnog poslovanja i grubog kršenja 
odredbi Statuta. 
Nakon provedenog stegovnog postupka protiv navedenih članova na prijedlog Stegovnog 
povjerenstva Upravni odbor donio je odluke o prestanku članstva, konačnu odluku donosi 
Skupština Kluba. 
 
Prijedlog odluke o prestanku članstva je jednoglasno usvojen. 
 
Ad. 13. 
Predsjednik Kluba Boško Abaza predložio je razrješenje dosadašnjih tijela Kluba i to: 

- predsjednika Kluba , Boška Abazu. 
- dopredsjednika Kluba, Mirjane  Milić. 
- likvidatora Kluba, Boška Abazu. 
- tajnika Kluba, Doru Matas.   
- članove Upravnog odbora koje bira Skupština u skladu sa statutom Kluba: Zorana 

Grgantova, Silvija Kurtovića i Maria Stipkova. 
- članove Nadzornog odbora : Ivana Čaglja, Kornelije Barbarić i Nade Maršić. 
- članove stegovnog povjerenstva: Mirjane Milić, Zorana Grgantova i Maria Stipkova.  

 
Predsjednik Boško Abaza obrazložio je razlog podnošenja prijedloga za razrješenje tijela 
Kluba, te se zahvalio svim članovima Skupštine na iznimnoj suradnji u proteklom razdoblju. 
Izrazio je uvjerenje kako će i nadalje kvalitetno surađivati sa svim članovima Skupštine. 
Nakon otvaranja rasprave nije bilo prijavljenih, pa se pristupilo glasovanju. 
 
Prijedlog razrješenje tijela Kluba je jednoglasno usvojen.  
 
Ad. 14. 
Predsjedavajući Skupštine Boško Abaza predlaže izbor novih tijela kluba i to: 

 
- za predsjednika kluba: Nikolu Višića 
- za dopredsjednika Kluba: Jadrana Pengu 

 
Prije pristupanja glasovanju Skupštini su se kratko obratili kandidati za predsjednika i 
dopredsjednika kluba, predstavili se svojim životopisima i iznijeli razloge kandidature za 



navedena tijela. Kandidat za predsjednika Nikola Višić iznio je  Program rada za 2019. 
godinu. 
Predloženo je pojedinačno glasovanje za predsjednika i dopredsjednika Kluba. 

 
- za predsjednika Kluba jednoglasno je izabran Nikola Višić. 
- za dopredsjednika kluba jednoglasno je izabran Jadran Penga. 

 
Nikola Višić nastavlja voditi sjednicu kao predsjedavajući Radnog predsjedništva.  
U inauguracijskom obraćanju Skupštini zahvaljuje se na ukazanom povjerenju, obećava 
nesebično zalaganje na zakonitosti i unapređenju rada Kluba, kao i definiranje strategije 
Kluba u naredna četiri godine.    

 
Ad. 15. 
Nikola Višić predložen je za likvidatora Kluba . 

Prijedlog za likvidatora je jednoglasno usvojen. 

Ad. 16. 
Za članove Upravnog odbora koje bira Skupština predloženi su: 

- Zoran Grgantov 
- Mirjana Milić 
- Boško Abaza 
- Nediljko Lučić 
- Ante Šilović 

Predloženi kandidati za članove upravnog odbora prihvatili su kandidaturu i kratko su se 
predstavili Skupštini. 

Prijedlog za članove Upravnog odbora je jednoglasno usvojen. 

 
Ad. 17. 
Za članove Nadzornog odbora predloženi su : 

- Ivan Čagalj 
- Nada Maršić 
- Goran Luetić 

 
Predloženi kandidati za članove Nadzornog odbora prihvatili su kandidaturu i kratko su se 
predstavili Skupštini. 

Prijedlog za članove Nadzornog odbora je jednoglasno usvojen. 
 
 
Ad. 18. 
Prijedlog novog Statuta predstavio je novoizabrani predsjednik Kluba Nikola Višić, posebno 
je naglasio promjene na dosadašnji Statut Kluba 
 

• NAZIV, SKRAĆENI NAZIV I SJEDIŠTE KLUBA 



 
1) Puni naziv Kluba je: Odbojkaški klub KAŠTELA. 
2) Skraćeni naziv Kluba je: OK KAŠTELA. 

 
• PEČAT KLUBA 

 
1) Klub ima pečat okruglog oblika, s kružnim natpisom ODBOJKAŠKI KLUB 
KAŠTELA, u sredini grb Kluba. Grb Kluba ima okrugli oblik s kružnim 
natpisom OK KAŠTELA, u sredini stilizirana slika odbojkaške mreže sa 
simbolom šahovskog polja koje asocira na hrvatsko porijeklo Kluba i stiliziranim 
likom dvije odbojkašice u borbi za loptu, s desne strane tekst 1949 ( to označava 
godinu osnutka ) u donjem dijelu stilizirani morski valovi.    

 
 

• UPRAVLJANJE KLUBOM I TIJELA KLUBA 
 
2 ) Upravni odbor ima sedam do devet članova od kojih tri bira Skupština iz 
svojih redovnih članova na vrijeme od četiri (4) godine. 
4) Do četiri člana Upravnog odbora imenuje Predsjednik Kluba iz redova 
članova Skupštine . Broj mandata nije ograničen. 
 
 

• PRESTANAK DJELOVANJA KLUBA I RASPOLAGANJE IMOVINOM 
 
3) Nadležni ured donosi odluku o prestanku djelovanja i pokretanje 
likvidacijskog postupka, koje sadrži razloge za pokretanje postupka, osobno ime 
likvidatora i način provođenja likvidacijskog postupka, te podatke o promjeni 
naziva Kluba, tako da se uz naziv Odbojkaški klub Kaštela dodaje oznaka „u 
likvidaciji“, a što mora biti upisano u Registar udruga.   
 

• PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
3) Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Odbojkaškog kluba 
Kaštela Cemex koji je donesen na Skupštini dana 16.11.2017. godine.  

 
Nakon otvaranja rasprave i obrazlaganja potrebe usvajanja novog Statuta pristupilo se 
glasovanju. 
 
Prijedlog novog Statuta Odbojkaškog kluba KAŠTELA je jednoglasno usvojen. 
 
U privitku se nalazi: Statut Odbojkaškog kluba Kaštela. 
 
Ad. 19.  
Članovima skupštine obratio se novoizabrani predsjednik Kluba zahvalio se na podršci i 
izboru. Napomenuo je u kojem smjeru vidi daljnji razvoj Kluba kako u financijskom tako i 
takmičarskom dijelu. Klub vidi kao vodeći u regiji prepoznatljiv po izvrsnosti igračica na 



terenu i izvan njega, timskom duhu, promoviranju zdravog načina života, te kvalitetnoj 
suradnji drugim odbojkaškim klubovima i društvom u cjelini. 
Posebnu pozornost skrenuo je na školu odbojke  „MALENE“ koja je odličan zalog za 
budućnost jer bez kvalitetnog rada u najmlađim uzrastima nema ni uspjeha. Nadalje osvrnuo 
se na sponzore i zahvalio im na dosadašnjoj suradnji, a budućim s kojima se očekuje 
potpisivanje sponzorskog ugovora zaželio je dobrodošlicu u Klub i očekuje dugogodišnju 
suradnju. U godini koja je pred nam slavi se 70 godina Kluba pozvao je na okupljanje svih 
bivših igračica i članova OK KAŠTELA koji mogu pomoći da ostanu vjerni i dalje budu na 
raspolaganju Klubu. 
 
 
Ad. 20. 
Predsjednik Kluba Nikola Višić još jednom se zahvalio svim članovima Skupštine na 
uspješnom radu, te u 20:30 sati zaključio je rad Izvanredne Izborne Skupštine. 
 
 
Zapisničar                                                                         Ovjerovitelji zapisnika 
 
 
………………..                                                                  …………………….   
Silvio Kurtović                                                                        Ivan Čagalj 
 
 
 
 
                                                                                              …………………….. 
 
 
                                                                                                   Nediljko Lučić 
 
 
 
U Kaštel Starome, 17. prosinca 2018. godine.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


