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Predmet:   Odluke sa 2. sjednice Izvršnog odbora HKS-a u 2018. godini (2018. – 2022.) 
 
Izvršni odbor HKS-a donio je slijedeću odluku vezano za redoviti prijelazni rok: 
 

• Redoviti prijelazni rok održati će se sukladno kalendaru natjecanja za sezonu 
2017./2018. te će započeti 20. lipnja 2018. godine, a završiti 02. srpnja 2018. godine u 
24:00 sati. 

 
Obrazloženje i odluke o obavezi dostave izjava 
 

Sukladno pravilniku o registraciji svi klubovi prilikom godišnje registracije potvrdili su da imaju 
potpisane izjave svih registriranih igrača za 2018. godinu te da iste imaju u svojoj arhivi. Hrvatski 
kuglački savez voditelj je obrade podataka za sve članove HKS-a s toga smo prema općoj uredbi o 
zaštiti osobnih podataka (GDPR) dužni imati sve izjave u svojoj arhivi.  
 

Klubovima je dana 26. ožujka 2018. godine poslan dopis broj 27/18 gdje smo obvezali sve klubove 
da dostave skenirane izjave svih registriranih igrača najkasnije do 30. travnja 2018. godine, s 
obzirom da dio klubova nije dostavio ili je djelomično dostavio tražene izjave Izvršni odbor HKS-a 
donio je slijedeću odluku: 
 

• Sve igračice i igrači za koje klubovi ne dostave potpisane izjave (obrazac RK 2.5 ili RK 
2.6 za maloljetne osobe) Hrvatskom kuglačkom savezu do 30. lipnja 2018. godine biti 
će brisani s popisa registriranih igrača te će se po dostavljenoj izjavi ponovo aktivirati 
za isti klub. Skenirane izjave je potrebno dostaviti na e-mail: prijave.hks@gmail.com 

 
S obzirom da su svi sudionici kuglačkog sporta (suci, dužnosnici, treneri…) dužni potpisati istu izjavi 
IO HKS-a donio je slijedeću odluku: 
 

• Svi preostali članovi HKS-a (suci, dužnosnici, treneri…) imaju obavezu dostave izjave 
(obrazac RK 4.1) najkasnije do 14.09.2018. godine, ukoliko su navedene osobe 
registrirani kao igrači za koje je dostavljena izjava tada nisu dužni dostavljati izjavu. 
Skenirane izjave je potrebno dostaviti na e-mail: prijave.hks@gmail.com ili original na 
seminarima za suce i predstavnike klubova. 
 

Glavni tajnik HKS-a 
 
      Zoran Jagić 


