VODIČ ZA PRIPREMU IZBORA
VESLAČKOG KLUBA „IKTUS“ OSIJEK
u mandatnom razdoblju 2022.-2024. g.

•

Zadnja Izborna sjednica Skupštine održana je 21. studenog 2020. godine

•

Termin održavanja Izborne sjednice Skupštine za mandatno razdoblje 2022.-2024. godine –
15. studenog 2022.

•

Izbori i imenovanja obavit će se sukladno Statutu VK „Iktus“ Osijek usvojenom 17. ožujka
2016. godine te Izmjenama i dopunama Statuta usvojenim 21. studenog 2020. godine

Proceduralni postupak Izbora
•

Slijedom Statuta Veslačkog kluba „Iktus“ Osijek o verifikaciji mandata članova VK „Iktus“
mandat članova VK „Iktus“, predsjednika i dopredsjednika, članova Predsjedništva te članova
Nadzornog odbora u mandatnom razdoblju 2020.-2022. godine prestaje 21. studenog 2022.
godine.

•

Na Izbornoj sjednici Skupštine VK “Iktus“ Osijek, koja će se održati 15. studenog 2022. godine,
verificirat će se mandati članova VK „Iktus“ Osijek u mandatnom razdoblju 2022.-2024. godine
te će se izabrati članovi sljedećih tijela:

1. SKUPŠTINA
•

Članovi Skupštine, sukladno članku 34. Statuta, su svi aktivni članovi VK „Iktus“ te na
temelju članka 35. Statuta ostvaruju svoja prava i obveze

2. PREDSJEDNIK
•

Kandidat za predsjednika:
•

Bira ga Skupština na razdoblje od 2 godine;

•

Nakon isteka mandata, ista osoba može biti ponovo imenovana za predsjednika;

•

Predsjednik je po svojoj dužnosti predsjednik Kluba i predsjednik Predsjedništva;

•

Kandidaturu za predsjednika kandidati moraju dostaviti najmanje 3 dana prije održavanja
Izborne sjednice Skupštine (12. studenoga 2022.).
o

Kandidatura treba sadržavati životopis kandidata, plan rada za naredno
mandatno razdoblje, potvrdu o nekažnjavanju.

3. DOPREDSJEDNICI
•

VK „IKTUS“ ima dva dopredsjednika;

•

Dopredsjednike bira Skupština na prijedlog predsjednika Kluba iz svojih redova na, na
razdoblje od 2 godine;

•

Nakon isteka mandata, ista osoba može biti ponovo imenovana za dopredsjednika.

4. PREDSJEDNIŠTVO
•

Sastoji se od 5 članova;

•

Članove bira Skupština iz svojih redova na prijedlog predsjednika na razdoblje od 2 godine

•

Nakon isteka mandata, ista osoba može biti ponovo imenovana za člana Izvršnog odbora.

5. NADZORNI ODBOR
•

Broji 3 člana;

•

Članove bira Skupština na prijedlog predsjednika na razdoblje od 2 godine;

•

Članovi ne mogu biti članovi niti jednog drugog tijela VK „Iktus“ Osijek.

