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UUddrruužžeennjjee    
BBiicciikklliissttiiččkkii  kklluubb  „„KKOOZZAARRAA  PPRROOCCYYCCLLIINNGG““    
PP  RR  II  JJ  EE  DD  OO  RR  
  
  SSKKUUPPŠŠTTIINNAA    
  
DDaattuumm::  1188..1111..22001166..  gg..  
        
  

IIZZVVOODD  IIZZ  ZZAAPPIISSNNIIKKAA  
  
  SSaa  oossnniivvaaččkkee  SSkkuuppššttiinnee    BBiicciikklliissttiiččkkoogg  kklluubbaa  „„KKOOZZAARRAA  PPRROOCCYYCCLLIINNGG““  PPrriijjeeddoorr,,  
kkoojjaa  jjee    ooddrržžaannaa  ddaannaa  1188..  nnoovveemmbbrraa  22001166..  ggooddiinnee  ssaa  ppooččeettkkoomm  uu  1144  ččaassoovvaa  uu  pprroossttoorriijjaammaa  
DDoommaa  ppeennzziioonneerraa  uu  PPrriijjeeddoorruu..  SSjjeeddnniiccii  jjee  pprriissuussttvvoovvaalloo  3344  ggrraađđaannaa..  
  

  SSjjeeddnniiccuu  SSkkuuppššttiinnee  BBiicciikklliissttiiččkkoogg  kklluubbaa  oottvvoorriioo  jjee  GGoorraann  GGaarraaččaa,,  pprreeddssjjeeddnniikk  iinniicciijjaattiivvnnoogg  
ooddbboorraa  ii  nnaakkoonn  ppoozzddrraavvnnee  rriijjeeččii  pprriissuuttnniimm,,  pprreeddlloožžiioo  sslljjeeddeeććii::    

  
DDnneevvnnii  rreedd::  

  
11..  IIzzbboorr  rraaddnniihh  ttiijjeellaa,,  

aa))  iizzbboorr  vveerriiffiikkaaccaaiioonnee  kkoommiissjjee  
bb))  iizzbboorr  kkaannddiiddaacciioonnee  kkoommiissiijjee,,  
cc))  iizzbboorr  zzaappiissnniiččaarraa,,  

  
22..  IIzzbboorr  oorrggaannaa  ii  lliiccaa  oovvllaašštteenniihh  zzaa  zzaassttuuppaannjjee  ii  pprreeddssttaavvlljjaannjjee  
33..  IIzzbboorr  pprreeddssjjeeddnniikkaa  SSkkuuppššttiinnee  kklluubbaa,,    
44..  IIzzbboorr  UUpprraavvnnoogg  ooddbboorraa,,  
55..  IIzzbboorr  pprreeddssjjeeddnniikkaa  KKlluubbaa,,  
66..  UUssvvaajjaannjjee  SSttaattuuttaa  KKlluubbaa..  

  
  
AAdd..  11..  

  
  PPrreeddssjjeeddaavvaajjuuććii  iinniicciijjaattiivvnnoogg  ooddbboorraa    kklluubbaa  uu  rraaddnnaa  ttiijjeellaa  jjee    pprreeddlloožžiioo  sslljjeeddeeććee  ččllaannoovvee  
ddrruuššttvvaa::  
  
AA))  vveerriiffiikkaacciioonnaa  kkoommiissjjaa  
11..  MMaarrččeettaa  MMaarrkkoo,,      
22..  LLuukkiićć  DDaalliibboorr,,  
33..  LLuukkiićć  SSiinniiššaa,,  
  
BB))  zzaappiissnniiččaarr,,  DDrrnnddeelliićć  MMaarriioo    
  
NNaakkoonn  ggllaassaannjjaa  ssvviihh  pprriissuuttnniihh,,  iizzvvrrššeenn  jjee  jjeeddnnooggllaassnnoo  iizzbboorr  VVeerriiffiikkaacciioonnee  kkoommiissiijjee  uu  
ssaassttaavvuu::  MMaarrččeettaa  MMaarrkkoo,,  LLuukkiićć  DDaalliibboorr,,  LLuukkiićć  SSiinniiššaa,,  aa  zzaa  zzaappiissnniiččaarraa  iizzaabbrraann  jjee  DDrrnnddeelliićć  
MMaarriioo..  

          NNaakkoonn  ttooggaa,,  VVeerriiffiikkaacciioonnaa  kkoommiissiijjaa  jjee  kkoonnssttaattoovvllaa  ddaa  jjee  nnaa  ssjjeeddnniiccii  sskkuuppššttiinnee  KKlluubbaa  
pprriissuuttnnoo  3344  ččllaannaa  oossnniivvaaččkkoogg  ooddbboorraa,,  pprreemmaa  ssppiisskkuu  kkoojjii  ssee  pprriillaažžee  uuzz  zzaappiissnniikk..  
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          PPrreeddssjjeeddaavvaajjuuććii  iinniicciijjaattiivvnnoogg  ooddbboorraa  kklluubbaa  kkoonnssttaattuujjee    ddaa  SSkkuuppššttiinnaa  kklluubbaa  mmoožžee  
ppuunnoopprraavvnnoo  rraaddiittii  ii  ddoonnoossiittii  zzaakkoonniittee  ooddlluukkee..  
  
AAdd..22..  
  
PPrreeddssjjeeddnniikk  iinniicciijjaattiivvnnoogg  ooddbboorraa  pprreeddllaažžee  ddaa  SSkkuuppššttiinnaa  ddoonneessee  ooddlluukkuu  oo  iizzbboorruu  oorrggaannaa  
BBiicciikklliissttiiččkkoogg  kklluubbaa..    
NNaa  oossnnoovvuu  SSttaattuuttaa  BBiicciikklliissttiiččkkoogg  kklluubbaa,,  oorrggaannii  kklluubbaa  ssuu  SSkkuuppššttiinnaa,,  UUpprraavvnnii  ooddbboorr,,  PPrreeddssjjeeddnniikk..    
KKaannddiiddaacciioonnaa  kkoommiissiijjaa  pprreeddllaažžee  ddaa  ssee  nnaa  oovvoojj  SSkkuuppššttiinnii  iizzvvrrššii  iizzbboorr  pprreeddssjjeeddnniikkaa  SSkkuuppššttiinnee,,  
UUpprraavvnnoogg  ooddbboorraa,,  ii  pprreeddssjjeeddnniikkaa  kklluubbaa,,  ddookk  ććee  ssee  ddrruuggii  oorrggaannii  KKlluubbaa  bbiirraattii  nnaakknnaaddnnoo..  
SSkkuuppššttiinnaa  jjee  jjeeddnnooggllaassnnoo  pprriihhvvaattiillaa  pprriijjeeddlloogg  ii  jjeeddnnooggllaassnnoo  ddoonnoossii  ooddlluukkuu  oo  iizzbboorruu  oorrggaannaa  
DDrruuššttvvaa..  

aa))  IIzzbboorr  pprreeddssjjeeddnniikkaa  SSkkuuppššttiinnee    
KKaannddiiddaatt  zzaa  pprreeddssjjeeddnniikkaa  SSkkuuppššttiinnee  pprreeddlloožžeenn  jjee    
MMaarrkkoo  VVaassiićć..  DDrruuggiihh  pprriijjeeddllooggaa  nniijjee  bbiilloo..  ZZaa  pprreeddssjjeeddnniikkaa  SSkkuuppššttiinnee  nnaa  ppeerriioodd  oodd  ddvviijjee  ((22))  
ggooddiinnee  iizzaabbrraann  jjee  MMaarrkkoo  VVaassiićć..  
AAdd..33..    
  

aa))  iizzbboorr  UUpprraavvnnoogg  ooddbboorraa..  
  

KKaannddiiddaacciioonnaa  kkoommiissiijjaa  pprreeddllaažžee  ččllaannoovvee  UUpprraavvnnoogg  ooddbboorr::  
11..  GGoorraann  GGaarraaččaa,,  
22..  DDaarrkkoo  DDaakkiićć,,  
33..  AAmmiirraa  GGaanniićć,,  
44..  EEnneess  KKaahhrriimmaannoovviićć,,  
55..  DDrraaggoojjaa  TTiimmaarraacc,,  
  
NNiijjee  bbiilloo  ddrruuggiihh  pprriijjeeddllooggaa..  NNaakkoonn  ggllaassaannjjaa  ssvviihh  pprriissuuttnniihh,,  jjeeddnnooggllaassnnoo  jjee  iizzvvrrššeenn  iizzbboorr  UUpprraavvnnoogg  
ooddbboorraa  uu  ssaassttaavvuu::  

11..  GGoorraann  GGaarraaččaa,,  
22..  DDaarrkkoo  DDaakkiićć,,  
33..  AAmmiirraa  GGaanniićć,,  
44..  EEnneess  KKaahhrriimmaannoovviićć,,  
55..  DDrraaggoojjaa  TTiimmaarraacc,,  

  
  

AAdd..44..    
aa))  IIzzbboorr  pprreeddssjjeeddnniikkaa  BBiicciikklliissttiiččkkoogg  kklluubbaa  

  
UUpprraavvnnii  ooddbboorr  zzaa  pprreeddssjjeeddnniikkaa  BBiicciikklliissttiiččkkoogg  kklluubbaa  pprreeddlloožžiioo  jjee  MMuurriissuu  MMaarriićć,,  ddrruuggiihh  
pprriijjeeddllooggaa  nniijjee  bbiilloo..  NNaakkoonn  ggllaassaannjjaa  MMuurriissaa  MMaarriićć  jjee  iizzaabbrraannaa  jjeeddnnooggllaassnnoo  zzaa  pprreeddssjjeeddnniikkaa  
BBiicciikklliissttiiččkkoogg  kklluubbaa  „„KKOOZZAARRAA  PPRROOCCYYCCLLIINNGG““  PPrriijjeeddoorr..    

  
AAdd..55..  

aa))  iizzbboorr  lliiccaa  oovvllaašštteennoogg  zzaa  ppoosslloovvee  uuppiissaa  uu  ssuuddsskkii  rreeggiissttaarr  
  

PPrreeddssjjeeddnniikk  iinniicciijjaattiivvnnoogg  ooddbboorraa  pprreeddllaažžee  ddaa  SSkkuuppššttiinnaa  ddoonneessee  ooddlluukkuu  oo  iizzbboorruu  lliiccaa  oovvllaašštteennoogg  ddaa  
oobbaavvii  ppoosslloovvee  uuppiissaa  uu  ssuuddsskkii  rreeggiissttaarr  uuddrruužžeennjjaa..    
  
KKaannddiiddaacciioonnaa  kkoommiissiijjaa  pprreeddllaažžee  ddaa  ttoo  bbuudduu  GGoorraann  GGaarraaččaa  ii  DDaarrkkoo  DDaakkiićć..    



  

  

33

33

NNiijjee  bbiilloo  ddrruuggiihh  pprriijjeeddllooggaa..    
NNaakkoonn  ggllaassaannjjaa  ssvviihh  pprriissuuttnniihh,,  SSkkuuppššttiinnaa  jjee  jjeeddnnooggllaassnnoo  ddoonniijjeellaa  ooddlluukkuu  ddaa  ssuu  GGoorraann  GGaarraaččaa  ii  
DDaarrkkoo  DDaakkiićć  lliiccaa  oovvllaašštteennaa  ddaa  oobbaavvii  ssvvee  ppoosslloovvee  ii  rraaddnnjjee  ppoottrreebbnnee  zzaa  uuppiiss  uu  ssuuddsskkii  rreeggiissttaarr..  
  

bb))  iizzbboorr  lliiccaa  oovvllaašštteenniihh  zzaa  zzaassttuuppaannjjee  ii  pprreeddssttaavvlljjaannjjee  
  

PPrreeddssjjeeddnniikk  UUpprraavvnnoogg  ooddbboorraa    pprreeddlloožžiioo  jjee  ddaa  SSkkuuppššttiinnaa  ddoonneessee  ooddlluukkuu  oo  iizzbboorruu  lliiccaa  oovvllaašštteenniihh  zzaa  
zzaassttuuppaannjjee  ii  pprreeddssttaavvlljjaannjjee  KKlluubbaa..  
KKaannddiiddaacciioonnaa  kkoommiissiijjaa  pprreeddllaažžee  ddaa  ttoo  bbuudduu  MMuurriissaa  MMaarriićć  ii  GGoorraann  GGaarraaččaa..  
NNiijjee  bbiilloo  ddrruuggiihh  pprriijjeeddllooggaa..    
NNaakkoonn  ggllaassaannjjaa  ssvviihh  pprriissuuttnniihh,,  SSkkuuppššttiinnaa  jjee  jjeeddnnooggllaassnnoo  ddoonniijjeellaa  ooddlluukkuu  ddaa  ssuu  MMuurriissaa  MMaarriićć  ii  
GGoorraann  GGaarraaččaa  lliiccaa  oovvllaašštteennaa  zzaa  zzaassttuuppaannjjee  ii  pprreeddssttaavvlljjaannjjee  BBiicciikklliissttiiččkkoogg  kklluubbaa..    
    
  AAdd..  66..  
PPrreeddssjjeeddnniikk  SSkkuuppššttiinnee  kklluubbaa  pprreeddlloožžiioo  jjee  ddaa  SSkkppššttiinnaa  rraasspprraavvlljjaa  oo  ssvvaakkoomm  ččllaannuu  SSttaattuuttaa,,  ddaajjee  
pprriimmjjeeddbbee  ii  pprriijjeeddllooggee,,  ttee  ggaa  nnaakkoonn  ttooggaa  uu  ccjjeelliinnii  uussvvoojjii..    
NNaakkoonn  rraasspprraavvee,,  iizzmmjjeennaa  ii  ddooppuunnaa,,  pprriijjeeddlloogg  SSttaattuuttaa  ddaatt  jjee  nnaa  uussvvaajjaannjjee..    
          VVeerriiffiikkaacciioonnaa  kkoommiissiijjaa  kkoonnssttaattoovvaallaa  sslljjeeddeeććee..      
NNaakkoonn  ggllaassaannjjaa,,  kkoonnssttaattuujjee  ssee  ddaa  jjee  „„ZZAA““  ggllaassaalloo  3344  ččllaannaa  BBcciikklliissttiiččkkoogg  kklluubbaa,,  ““PPRROOTTIIVV““  nniijjee  bbiioo  
nniikkoo,,  „„UUZZDDRRŽŽAANN““  nniijjee  bbiioo  nniikkoo..  

UUssvvaajjaa  ssee  SSttaattuutt  BBiicciikklliissttiiččkkoogg  kklluubbaa  „„KKOOZZAARRAA  PPRROOCCYYCCLLIINNGG““  PPrriijjeeddoorr..    
  
SSttaattuutt  ssttuuppaa  nnaa  ssnnaagguu  oossaamm  ddaannaa  nnaakkoonn  ddoonnooššeennjjaa  ii  oobbjjaavvlljjiivvaannjjaa  uu  SSlluužžbbeennoomm    ggllaassnniikkuu..    
    
  
SSjjeeddnniiccaa  zzaavvrrššeennaa  uu  1177,,3300  ssaattii..  

  
  
                  ZZAAPPIISSNNIIČČAARR                                                          PPRREEDDSSJJEEDDNNIIKK  SSKKUUPPŠŠTTIINNEE  
  
                MMaarriioo  DDrrnnddeelliićć                                                                                                                                          MMaarrkkoo  VVaassiićć  


