
ROTARY KLUB 
Karlovac - Dubovac

 

Izvanredna sjednica Skupštine RC Karlovac-Dubovac - održana 28. rujna 2015.  u 19,30 sati u 
restoranu Kalvarija

 
Dnevni red sjednice skupštine:
 

1. Izbor predsjedavajućeg, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
2. Odluka o stavljanju van snage Statuta od 10.09.2007. godine i Usvajanje potpunog teksta 

Statuta RC Karlovac-Dubovac   
3. Odluka o o izboru likvidatora  i izboru –potvrđivanju  osoba ovlaštenih za zastupanje 

sukladno odredbama novog statuta

Predsjednica RC Karlovac-Dubovac  Blanka Žaja utvrđuje nazočnost 14 od ukupno 22 člana Skupštine, 
čime je ostvaren kvorum kao uvjet zastupljenosti više od jedne polovice ukupnog broja članova 
Skupštine sukladno čl. VII st.3. važećeg Statuta. 
Predsjednica kluba priopćava  da će se Odluke Skupštine sukladno istom članku Statuta  donositi   
običnom većinom glasova. 
Predloženi dnevni red je nakon javnog glasanja jednoglasno prihvaćen.  

1. Izbor predsjedavajućeg, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

Predsjednica otvara Skupštinu, priopćava prijedlog  da će ona kao predsjednica kluba na ovoj skupštini 
biti predsjedavajuća , te da će tajnik kluba Damir Furdek  biti zapisničar.
Za ovjerovitelja zapisnika predlaže se izabrati  Vesnu Vyroubald i Jasminku Maslek. 
Javnim glasovanjem  navedeni prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

2.   Odluka o stavljanju van snage Statuta od 10.09.2007. godine i usvajanje potpunog teksta 
Statuta RC Karlovac-Dubovac  

Predsjednica daje uvodno objašnjenje o potrebi usklađivanja statuta s normama koje propisuje novi 
Zakon o udrugama, s krajnjim rokom 01. listopada 2015. godine. 
Tekst prijedloga novog statuta Rotary kluba Karlovac-Dubovac koji su svi članovi dobili na uvid  prije 
15 dana i o kojemu su na posljednja dva sastanka vođene konstruktivne rasprave, u potpunosti je 
usklađen sa zakonskim normama. 
Otvorena je rasprava no kako nije bilo prijavljenih za raspravu pročitan je prijedlog odluke.
Predsjednica objavljuje da će se glasovanje o točki 2. i 3. dnevnog reda  provesti pisanim putem 
zaokruživanjem odgovora DA ili NE na podijeljenim glasačkim listićima  nakon zaključenja svih točaka 
dnevnog reda.

3.  Odluka o o izboru likvidatora  i izboru –potvrđivanju  osoba ovlaštenih za zastupanje sukladno 
odredbama novog statuta

Predsjednica priopćava da je jedna od  novina Zakona o udrugama  i zakonska obveza skupštine  kluba 
da formalno izabere likvidatora, osobu koja u slučaju likvidacije provodi postupak i zastupa udrugu. 
Obzirom da je izbor likvidatora obvezno provesti i da nema ograničenja u trajanju mandata, novi statut 
predviđa člankom 36. povezivanje funkcije likvidatora s funkcijom predsjednika Kluba. Na taj način 
udovoljeno je zakonskoj normi, a nitko nije na neodređeno vrijeme vezan uz ovu  funkciju.
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Novim se statutom kao osobe ovlaštene  za zastupanje u članku 8. određuju predsjednik i tajnik, dok 
upravu  čine  predsjednik,  neposredni  bivši  predsjednik,  izabrani  predsjednik,  tajnik,  rizničar, 
potpredsjednik i stoloravnatelj. 
Otvorena je rasprava po ovoj točki dnevnog reda,  no kako nije bilo prijavljenih za raspravu pročitan je 
prijedlog odluke.
Predsjednica objavljuje da će se glasovanje o točki 2. i 3. dnevnog reda  provesti sada  pisanim putem 
zaokruživanjem odgovora DA ili NE na podijeljenim glasačkim listićima .

Nakon prebrojavanja glasova predsjednica utvrđuje da su sve predložene odluke  prihvaćene s 14 glasova 
ZA i nijednim glasom protiv, bez suzdržanih ili nevežećih glasova .

Skupština je jednoglasno donijela odluke:

1. o stavljanju van snage statuta od 10.09.2007. godine i usvajanju novog statuta RC 
Karlovac – Dubovac,

2. o izboru predsjednice RC Karlovac – Dubovac 2015./2016. , Blanke Žaja, za likvidatora 
RC Karlovac – Dubovac, te potvrđivanju predsjednice i tajnika kao ovlaštenih osoba za 
zastupanje .

Karlovac, 28.09.2015.

                         


