
Dražen Crnogaća 

Predsjednik Vijeća klubova HVS-a 

                                                                                                Vijeću klubova HVS-a (putem Tajništva) 

Predmet: Dopuna članka 4. Poslovnika o radu Vijeća klubova HVS-a 

Predlažem Vijeću klubova Hrvatskog veslačkog saveza da, temeljem svoje ovlasti iz članka 30. točka 7. 
Statuta Hrvatskog veslačkog saveza, dopuni članak 4. Poslovnika o radu Vijeća klubova Hrvatskog 
veslačkog saveza (dalje: Poslovnik) stavkom 4. istog članka na način da predmetna dopuna glasi: 

„O donošenju Statuta Saveza, te o njegovim izmjenama i dopunama, kao i o provedbenim aktima 
za čije je donošenje Vijeće Statutom Saveza isključivo ovlašteno, Vijeće odlučuje isključivo na 
sjednicama koje se održavaju neposrednim sudjelovanjem sudionika – uz fizičku nazočnost 
zastupnika punopravnih članova Saveza sjednici.“ 

Predlažem dopunu članka 25. Poslovnika novim stavcima 6. i 7. na način da isti glase: 

„Po točkama Dnevnog reda članovi će se izjasniti putem e-maila, ili na drugi način koji osigurava 
jasan i nedvojben zapis o pravoj volji člana po svakoj točki Dnevnog reda zaokruživanjem, ili 
podcrtavanjem riječi „ZA“ – „PROTIV“ – „SUZDRŽAN“, te skeniranjem i dostavom na mail adresu 
HVS-a tako označenog glasačkog listića, ili osobnom dostavom ispunjenog glasačkog listića, ili 
upućivanjem listića kao preporučene pošiljke (uz obavijest predsjedniku Vijeća o upućivanju listića 
kao preporučene pošiljke), sve u roku određenom stavkom 4. ovog članka.“ 

„Glas, odnosno stav, članova koji ne dostave listić u roku i na način predviđen stavcima 4. i 6. ovog 
članka smatrat će se suzdržanim.“ 

U slučaju usvajanja predložene dvije dopune članka 25. sadašnji stavci postaju 6. i 7. postaju stavci 8. 
i 9.! 

Obrazloženje prijedloga: 

Dopuna članka 4.  predložena je temeljem točke 2. zajedničkog prijedloga V.K. „JARUN“ i V.K. „SAVA“ 
upućenog HVS-u mailom 20. prosinca 2018. koji glasi (prethodno: Veslački klubovi Jarun i Sava na 
zajedničkom sastanku su zaključili): „Da se procedura izmjene dijelova Pravilnika, a naročito izmjene 
Statuta HVS ne mogu donositi bez prethodne javne rasprave i zaključno Vijeća klubova (ne 
elektroničkog) gdje bi svaki prijedlog moga biti argumentiran od predlagatelja.“ 

Dopune članka 25. predložene su temeljem prijedloga tajnika HVS-a. Smatram ih potrebnim radi 
dopunjavanja  normativnog uređenja tijeka elektroničke sjednice. 

Šibenik, 02. srpnja 2019.                                                                      Predsjednik Vijeća klubova HVS-a: 

                                                                                                                           Dražen Crnogaća v.r. 

Dostavlja se: 

1. Vijeću klubova kao materijal za sjednicu; 
2. Predsjedniku HVS-a; 

3. Dopredsjednici Vijeća Klubova HVS-a; 
4. pismohrana, ovdje. 


