




















Na temelju dlanka 21. Statuta udruge VESLAaKI KLUB "KORANA" KARLOVAC od 01. oZujka

2015. godine i 28. travnja 2016. godine, na redovnoj sjednici Skupltine odrZanoj dana 08. oiujka
2022. godine, usvojena je

ODLUKA

O IZMJENI I DOPUNISTATUTA

elanak 1

U Statutu udruge VESLAaKI KLUB "KORANA" KARLOVAC od 01. oiujka 2015. godine i 28.

travnja 2015. godine u odredbi dlanka 12. mijenja se stavak (2) i novi glasi:

"e lanstvo u Klubu je dobrovoljno, a ostvaruje se potpisivanjem pristupnice koja mora biti potvrdena i

prihvaiena od strane Upravnog odbora, te plaianjem dlanarine u iznosu koji utvrduje Upravni
odbor".

ilanak 2.

U istom Statutu u odredbi dlanka 14. briSe se prva alineja koja glasi

- gubitkom drZavljanstva Republike Hrvatske

elanak 3.

U istom Statutu u odredbi dlanka 17. dodaje se novi stavak (2), kojiglasi:

"elanovitijela kluba i dlanovi Kluba ne mogu biti osobe koje imaju zapreke utvrdene u odredbi dlanka

13. i ilanka 27.Zakona o sportu".

tlanak +.

U istom Statutu u odredbi dlanka 18. mijenja se stavak (2) iglasi:

Skupitinu iine svi redovni ilanovi Kluba koji su platili dlanarinu za godinu u kojoj se odriava
Sku p5ti na.

elanak 5.

U odredbi dlanka 26. mijenja se stavak (6) iglasi
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"U sludaju opoziva predsjednika prije roka na koji je izabran, mandate prestaje i svim dlanovima

Upravnog odbora s danom odriavanja sjednice Skupitine na kojoj se bira novi predsjednik."

elanak 6.

U odredbi dlanka 28. dodaje se novi stavak (5) koji glasi:

U sluiaju trajne sprijedenosti predsjednika da rukovodi udrugom, dopredsjednik preuzima daljnje
vodenje udruge. Ukoliko je do sprijedenosti do5lo u prvoj polovici mandata predsjednika, na

redovnoj ili izvanrednoj sjednici Skup5tine izabrati ie se novi predsjednik i dlanovi Upravnog odbora,

a ako je do te sprijetenosti doilo u drugoj polovici mandata predsjednika, Upravni odbor imenovati
ie dopredsjednika predsjednikom, koji ie voditi Klub do imenovanja na prvoj sljedeioj sjednici
Skupitine.

elanak 7

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromjenjene.

elanak g

Ova Odluka stupa na snagu danom donoienja, a primjenjuje se od dana upisa promjene u

Registar udruga Republike Hrvatske.

Predsjednik Kluba
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