
ZAPISNIK  

 

Sa sjednice 1/16 Izvršnog odbora održane 07. siječnja 2016. god. u prostorijama HKS-a, Trg Krešimira 

Ćosića 11.  Sjednica je počela u 17.00 sati. 

PRISUTNI: predsjednik gosp. Ognjen Preost mr.,  glavni tajnik gosp. Željko Gagro mr., članovi: gđa. 

Rajka Jurić, gosp. Branko Kovačić, gosp. Dragomir Jurjević, gosp. Mladen Brezić, gosp. Mirko Klinžić 

Gosp. Preost pozdravio je prisutne te im zaželio uspješnu 2016.godinu. 

 Gosp. Preost predložio je slijedeći: 

   DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice 
2. Prilagođavanje HKS-a novom Zakonu o računovodstvu u dijelu budućeg financijskog 

poslovanja – izlaže gosp. Željko Gagro, Glavni tajnik 
3. Donošenje odluke IO-a o prilagodbi sustava novim financijskim zahtjevima 
4. Prijedlog produženja ugovora s partnerima za 2016.god. (knjigovodstveni servis,IT 

održavanje,Odvjetnički ured,UZUSO,ZKS) 
5. Prijem novih članica 
6. Razno 

 

AD 1 

Zapisnik s prošle sjednice jednoglasno je usvojen. 

 

AD 2 

Gosp. Preost obavijestio je prisutne da HKS od ove godine ulazi u sustav PDV-a. 

 Članarine ne spadaju u gospodarsku djelatnost te će biti podijeljene na fiksni dio članarine koji iznosi 

3.000,00 kn i varijabilni dio članarine u što spadaju članarine za jahače, službeno osoblje i grla. 

Od ove godine plaćanja će biti moguća isključivo preko klubova. 

 

AD 3 

Gosp. Preost predložio je članovima IO-a da se donese odluka o prilagodbi sustava novim financijskim 

zahtjevima.   

Odluka je jednoglasno usvojena. 

 

 



AD 4 

Gosp. Preost rekao je da treba donijeti odluku o nastavku suradnje s partnerima te sklopiti ugovor o 

suradnji. 

Svi članovi IO-a složili su se s prijedlogom sklapanja dugoročnih ugovora te je odlučeno da se 

partnerima ponudi sklapanje ugovora na četiri godine. 

 

AD 5 

Gosp. Kovačić obavio je kontrolu KK Vinia iz Bjelovara te je IO utvrdio status privremenog članstva do 

potvrde skupštine. 

KK Kalnik iz Križevaca dostavio je zamolbu za prijem u članstvo HKS-a. Gosp. Brezić zadužen je za 

kontrolu kluba. 

 

AD 6 

Nakon kraće rasprave IO donio je zaključak da se KK Hiperion uputi dopis u kojem se traži plan i 

program rada jahača u naredne četiri godine odnosno ponuda za HKS u smislu održavanja treninga s 

domaćim jahačima i slično. 

Gosp. Preost rekao je da je s županom gosp. Bajsom  već obavljen razgovor vezan za održavanje 

Balkanskog prvenstva u daljinskom jahanju na Kukavici 2016.god. . 

Gosp. Preost obavijestio je prisutne da je plan da se iduća sjednica IO-a u veljači održi na području 

Slavonije odnosno organizirat će se boravak članova IO-a od petka do nedjelje gdje će se obići 

određena područja odnosno gradovi. 

Svi prisutni pozdravili su prijedlog gosp. Preosta. 

Nakon što su iscrpljene sve točke dnevnog reda sjednica je završila u 17.50 sati. 

 

 

 

 

 


