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REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA za 2015. godinu 

- ZAPISNIK - 

 

Dana 27.02.2016. godine u prostorijama Hrvatskog doma u Lekeniku održana je 

Redovna godišnja izvještajna skupština (Skupština) TAEKWONDO KLUBA 

LEKENIK (Klub) za 2015. godinu. 

U uvodnom dijelu Skupštine je predsjednik Kluba Nenad Lukačević pozdravio 

sve nazočne članove Kluba i nabrojio pozvane uzvanike, od kojih su se odazvali 

gđa. Marica Zlovolić, zamjenica načelnika Općine Lekenik, gđa. Marijana 

Komar, tajnica Zajednice športskih udruga i klubova općine Lekeniki g. 

Domagoj Pečko, Taekwondo kluba „Ban Keglević“ iz Zagreba. 

Uvidom u nazočnost Skupštini, utvrđeno je postojanje natpolovične većine svih 

članova, kao temelj za održavanje Skupštine. Nakon toga je od strane 

predsjednika Kluba predložen Dnevni red (prilog 1), koji je jednoglasno 

prihvaćen. 

Sukladno usvojenom Dnevnom redu Skupštine, obrađeno je slijedeće: 

1. Izbor radnog tijela 

a) izbor Radnog predsjedništva – predloženi su i izabrani Nenad Lukačević, 

Andrej Bukvić i Antonio Lukačević; 

b) izbor zapisničara – predložen i izabran Hrvoje Matković; 

c) izbor ovjerovitelja zapisnika – predloženi i izabrani Andreja Stojčević i 

Slavko Kuzmić; 

d) Verifikaciona komisija – predloženi i izabrani Ivana Jurina i Boris Borić. 

2. Izvješća 

a) Financijsko izvješće za 2015. godinu – izvješće je podnio Andrej Bukvić, a 

navedeno je kako je za razdoblje 01.01. – 31.12.2015. godine iskazana bilanca u 

ukupnom iznosu 45.378,73 kn, koju čine dugotrajna imovina (namještaj i 

oprema) u iznosu od 10.880,66 kn i novac u blagajni i banci u iznosu od 

34.498,07, dok su ukupno iskazani prihodi u iznosu od 82.289,42 kn i rashodi u 

iznosu od 77.731,93 kn, odnosno višak u iznosu od 4.557,49 kn (prilog 2).  

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno glasovanjem. 

b) Sportsko izvješće za 2015. godinu –izvješće je podnio tajnik/trener Kluba 

Antonio Lukačević (prilog 3), gdje je istaknuta nazočnost na 15 međunarodnih 
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natjecanja i osvajanje ukupno 58 odličja.Pri tome je na tri turnira osvojeno 

ekipno 4. Mjesto. Osim toga, organizirana su polaganja za više pojaseve te kao 

poseban uspjeh – ponovna organizacija turnira u Lekeniku. 

c) Izvješće Nadzornog odbora – izvješće je u ime službeno odsutnog 

predsjednika Nadzornog odbora Ante Stojčevića pročitao predsjednik Kluba, a u 

izvješću je navedeno kako u poslovanju Kluba u izvještajnom razdoblju nisu 

pronađene nikakve nepravilnosti (prilog 4). 

3. Plan rada za 2016. godinu – u Planu rada je osim svakodnevnih i 

uobičajenih aktivnosti (treninzi, polaganja za više pojaseve, prijateljski susreti i 

turniri), naglašeno organiziranje Škole taekwondo-a za sve početnike u razdoblju 

od ožujka do svibnja 2016. godine (vrtićka djeca, polaznici prvih razreda) i 

organizacija turnira „2. Lekenik open“ u Lekeniku 23.04.2016. godine. Plan je 

prezentirao tajnik/trener Antonio Lukačević (prilog 5). Istaknuto je kako je jedan 

od prioriteta sudjelovanje na Ljetnom kampu, što će najviše ovisiti o dostatnim 

financijama. 

4. Financijski plan za 2016. godinu – u sklopu Financijskog plana, koji je 

prezentirao predsjednik Kluba, istaknuti su pojedinačni planovi prihoda i rashoda 

za 2015. godinu, prema kojima se planira uprihoditi i utrošiti 94.000 kuna (prilog 

6). 

5. Razrješenje te izbor jednog člana Izvršnog odbora i 2 člana 

Disciplinske komisije – zbog prestanka članstva u Klubu, sukladno odredbama 

Statuta Kluba, razrješuju se članstva u Izvršnom odboru Miroslav Dürrigl i 

Franjo Mutapčija, dok je za novu članicu Izvršnog odbora predložena Iskra 

Boţićević Kneţević. Osim toga, umjesto Milodanka Popovića i Tihomira 

Ţuţića za članove Disciplinske komisije predloženi suGoran Katulić i Mirko 

Muţa. Svi prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni. Dodatno je predsjednik Kluba 

pojasnio kako je promjenom Statuta brata izmijenjen broj članova Izvršnog 

odbora s 10na 9članova te je zato dvojicu razriješenih članova zamijenila jedna 

nova članica. 

6. Dodjela priznanja– Klub je za postignute rezultate i rad u funkcioniranju 

Kluba u 2015. godini dodijelio slijedeća priznanja: 

a) Klupska Sportašica godine: Doroteja Jurić; 

b) Klupski Sportaš godine: David Stojčević; 

c) Priznanje za osobite aktivnosti u klubu: Ivana Jurina, Hrvoje Matković, 

Matija Lukač; 

d) Zahvalnica za pomoć u radu Kluba: Miroslav Sokolović, Josip Plodinec, 

Anđelko Vučenik. 

7. Pozdravna riječ gostiju: 

a)gđa. Zlovolić je čestitala Klubu i članovima na radu i uspjesima te utvrdila kako 

je očita velika količina rada uloženog u Klub i njegove uspjehe. 

Gđa.Zlovolićjeiskazala posebno zadovoljstvo ponovnim pokretanjem turnira te 

„zamolila“ da Klub i dalje prezentira ime općine Lekenik na natjecanjima; 
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b) gđa. Komar je posebno pohvalila najmlađe članove i poželjela daljnje uspjehe 

na natjecanjima, i još jednom pohvalila Klub za organizaciju turnira; 

c) g. Pečko je istaknuo izvrsnu suradnju taekwondo kluba „Ban Keglević“, kojem 

je na čelu, i TKD kluba Lekenik, kojase odražava kroz prijateljske susrete u oba 

kluba, a koji će se i dalje prakticirati radi sportskog razvoja natjecatelja oba 

kluba, što smatra vrlo bitnim. 

8. Razno – pod navedenom točkom je predsjednik kluba zatražio iznošenje 

primjedbi i prijedloga od članova Kluba.  

Razmotreno je sudjelovanje Kluba na Ljetnom kampu, pri čemu je iskazana želja 

pojedinih članova za pomoć u održavanju istog. Predsjednik Kluba se osvrnuo na 

poziv za nastavkom suradnje s klubom „Ban Keglević“, koja će se svakako 

održati, i to održavanjem susreta u Lekeniku. Glede turnira „2. Lekenik open“, 

predsjednik Kluba je pohvalio članove koji su sudjelovali u organizaciji i zamolio 

pomoć u organizaciji i provedbi turnira i ove godine, gdje se mogu i trebaju 

uključiti svi koji hoće i mogu, a očekuje se lakša i bolja organizacija zbog 

stečenog iskustva.  

Skupština je održana u vremenu od 17:00 do 17:50 sati. 

 

Po završetku formalnog dijela Skupštine, održan je prigodni domjenak, u čijoj su 

organizaciji svojim radom i „proizvodima“ sudjelovali brojni članovi Kluba. 

 

Zapisnik sastavio: Hrvoje Matković. 

Izrađeno u dva istovjetna primjerka. 

 

Ovjerovitelji Zapisnika: 

Andreja Stojčević 

 

Slavko Kuzmić 

 

 

Lekenik, 27.02.2015. godine 

 

Prilozi: 

1. Dnevni red 

2. Financijsko izvješće za 2015. godinu  

3. Sportski izvještaj za 2015. godinu  

4. Izvješće Nadzornog odbora  

5. Plan rada za 2016. godinu  

6. Financijski plan za 2016. godinu 


