
Z A P I S N I K  

sa 12. sjednice Izvršnog odbora koja je održana u utorak 01.09.2015.,  u prostorijama 
HOO , Trg Krešimira Ćosića 11/I soba 16  ,  od  17,00 sati  
 

Prisutni članovi I.O.HMS-a :   Kvesić, Bičanić, Popovčić, Zmaić, Šuljić, Kallay, Levstek, 
                                                     Živolić 
 

Odsutni članovi I.O.HMS-a :   Markota , Bražan,Munivrana   
                                                       
Ostali prisutni  :  Marolt   
 

D  N  E  V  N  I      R  E  D 

 

1. Prihvaćanje Dnevnog reda 12. sjednice I. O. HMS-a 
2. Verifikacija   zapisnika  sa  11. sjednice I. O. HMS-a 
3. Promjene na žiro računu – pisani materijal Marolt 
4. Obavljeno u razdoblju od zadnje sjednice – pisani materijal Marolt 
5. Naplata godišnje članarine i registracije - Marolt 
6. Prijedlog promjena u Pravilniku o registraciji HMS-a- izradio Ivan Matić 
6a. Dopuna prijedloga Pravilnika o registraciji HMS-a - prijedlog dopuna 
      Marolt 
7. Dopuna Pravilnika o sustavu natjecanja HMS-a – izradio Ivan Matić 
8. Izmjene  i dopune Statuta HMS-a   - izradio Ivan Matić 
8a. Izmjene  i dopune Statuta HMS-a   - prijedlog dopuna Marolt 
9. Datum održavanja Redovne godišnje skupštine HMS-a  - Kvesić 

10. Disciplinski postupak Leskovac,Lučin – izvješće Kallay 
11. Izvješće sa Europskog i Svjetskog  seniorskog prvenstva – Limov trener 
12. Izvješće sa Svjetskog seniorskog prvenstva – Kovačić vođa puta 
13. Izvješće sa Kongresa Europske konfederacije – Kvesić 
14. Kalendar 2015/2016 – Izvješće Šuljić 
15. Ostavka g. Mađora  i izbor novog Izbornika za disc. mač - Kvesić 
16. Ostalo 

a. Prijedlog program T. Topić O. I. 2016 – dopis S. Kovačić 
b. Prijedlog kandidata za nagradu F. Bučar – Kallay 
c. Zamjena za A. Jurčević do povratka sa porodiljskog bolovanja-Kvesić 
d. Izmjene i dopune Pravilnika u natjecanjima - Poljak 

 

Zapisnik: 

 

ad1. Dnevni red prihvaćen sa dopunama :  
a. Prijedlog program T. Topić O. I. 2016 – dopis S. Kovačić 
b. Prijedlog kandidata za nagradu F. Bučar – Kallay 
c. Zamjena za A. Jurčević do povratka sa porodiljskog bolovanja-Kvesić 
d. Izmjene i dopune Pravilnika u natjecanjima – Poljak 
 

ad2. Verificiran Zapisnik sa 11. sjednice I.O.HMS-a 



 
ad3. Potvrđene transakcije i promjene na žiro računu HMS-a uz upit o povratu 

akontacije koja je bila za rezervu D. Limovu na Svjetskom juniorskom 
prvenstvu u Taškentu. 

 
ad4. Prihvaćeno je Izvješće o učinjenom u razdoblju između dvije sjednice. 
 

ad5. Tajnik je izvijestio da još ima klubova koji duguju HMS-u za godišnju članarinu. 
 

ad6 i 6a. Nakon rasprave u kojoj je prijedlog u članku 4. st. 7 i 8 za ovaj stupanj razvoja  
           HMS-a nepodoban isti su izbačeni, a prihvaćene su ostale predložene promjene 

u Pravilniku o registraciji klubova i natjecatelja HMS-a.(biti će objavljeno na 
web sučelju HMS-a) 

 

ad7. Nakon rasprave u kojoj je istaknuto da zaštita privatnosti uz istovremeno 
poštovanje potrebe javnosti za informacijama tj. slobode medija, te sa željom da 
se zaštite svi a prvenstveno malodobni natjecatelji, iziskuje primjeren pristup 
problemu prihvaćene su promjene tj unesena je nova Glava VIII sa člancima 
kojima će biti u najvećoj mjeri ispunjena potreba zaštite malodobnih i ostalih 
natjecatelja vezano za javno objavljivanje podataka. 

Zadužena je Stručna komisija da predloži način postepenog uvođenja zaštitne 
opreme za natjecatelje dobne  kategorije 14 + u razumnom roku, a sve kako bi 
klubovi imali na raspolaganju vrijeme za prilagodbu i nabavku potrebne 
opreme natjecatelja. Nakon prihvaćanja prijedloga Stručne komisije isto treba 
ugraditi u Pravilnik o natjecanju. 

 

ad8 i 8a.  Nakon rasprave o izmjenama i dopunama Statuta predloženo je da se  iz čl. 12   
izbaci st 5.  , da  čl.20  kada određuje broj predstavnika na Skupštini glasi : 

„Broj predstavnika iz stavka 1. ovog članka je promjenjiv i utvrđuje se na način da 
svaki član Saveza daje u sastav Skupštine sljedeći broj predstavnika, i to: 

• 1 predstavnika s pravom sudjelovanja na Skupštini Saveza, ali bez prava glasa i  
     prava na odlučivanje na Skupštini Saveza ako ima između 1 do 3 registriranih  
     natjecatelja pri HMS-u; 
• 1 predstavnika s pravom sudjelovanja i glasa na Skupštini Saveza ako ima  
     između 4 i 9 registriranih natjecatelja pri HMS-u;  
• 2 predstavnika s pravom sudjelovanja, kao i prava glasa i prava na odlučivanje 
     na Skupštini Saveza ako ima između 10 i 19 registriranih natjecatelja pri HMS-u; 
• 3 predstavnika s pravom sudjelovanja, kao i prava glasa i prava na odlučivanje 
     na Skupštini Saveza ako ima 20 i više registriranih natjecatelja pri HMS-u; „ 

     

    Predloženo je izbacivanje Glave VII kao nepotrebne budući da su sve 
   stegovne/disciplinske odluke u nadležnosti Disciplinske komisije te se njezinim  
   djelovanjem, zadovoljavaju potrebe reguliranja disciplinske odgovornosti  
   članova u Statutu  HMS-a. 
 

ad9. Članovi I.O.HMS-a na prijedlog Predsjednika g. Kvesića jednoglasno su odredili   
da je 19.09.2019   datum održavanja Redovne godišnje skupštine. 



ad10. Član I.O.HMS-a g. Kallay izvijestio je članove I. O. o obavljenom zadatku izabranog 
Povjerenstva te stanju predmeta Disciplinske prijave u slučaju malodobnog Š. 
Lučina naglasivši kako je stanje trenutno još malo eskaliralo, ali izabrano 
Povjerenstvo je sakupljanjem podataka, a sve kako događanja ne bi pala u zaborav 
napravilo za HMS izuzetno dobar posao i sve pripremilo za potrebe provođenja 
disciplinskog postupka o provedbi kojeg su roditelji obaviješteni prilikom davanja 
izjava o događanjima. 

 
ad11. Članovi I. O. primili su na sjednici pismeno Izvješće g. D. Limova o nastupu 

hrvatskih reprezentativaca na Europskom prvenstvu u Švicarskoj i Svjetskom 
prvenstvu u Moskvi te ga prihvatili bez komentara. 

 
ad12. Članovi I. O. HMS-a u materijalima za sjednicu primili su Izvješće g. S. Kovačića 

vođe puta na Svjetsko prvenstvo o nastupu  te ga bez komentara prihvatili. 
 
ad13. Predsjednik g. Kvesić usmeno je izvijestio članove I. O. o Kongresu Europske  

konfederacije održanom za vrijeme Europskog seniorskog prvenstva u Švicarskoj i 
            naglasio kako je za hrvatsko mačevanje dobro da se prilikom izbora domaćina  

kvalifikacijskog turnira za O.I. Rio 2016 odabralo Prag u konkurenciji sa 
Barcelonom jer zbog blizine troškovi nastupa će biti manji, a posebno pohvalio 
rezultat I. Komšića . 

 
ad14. Izvješćem članovima I. O. gđice. Šuljić o pravodobnoj izradi godišnjeg Kalendara 

HMS-a na kojem su radili   g. Poljak, g. Levstek, izbornici g. Limov i g. Mađor te 
pohvalom Predsjednika g. Kvesića u ime Izvršnog odbora na dobro obavljenom 
poslu pokrenuta je rasprava o obliku organizacije Prvenstava R. Hrvatske . 
Nakon rasprave zaključeno je da je zbog pokrivenosti teritorija R. Hrvatske 
disciplinama u mačevanju potrebno izvršiti reorganizaciju prvenstava R. Hrvatske 
na način da svaka disciplina koja trenutačno postoji u hrvatskom mačevanju 
( floret,mač) održi svoje zasebno prvenstvo pojedinačno i ekipno zajedno. 
Stručna komisija treba izraditi konačni prijedlog nove organizacije Prvenstva R. 
Hrvatske u mačevanju do slijedeće sjednice I. O. 
 

ad15. Članovi I. O. HMS-a prihvatili su obrazloženje ostavke g. Stipe Mađora koje je iznio  
Predsjednik g. Kvesić kojom prilikom je izrazio žaljenje zbog ostavke i zahvalio na 
dosadašnjem predanom i uspješnom radu g. S. Mađora. 

            Na prijedlog Predsjednika g. Kvesića da novi Izbornik discipline mač bude gđica. 
Borošak , a trener ostane dosadašnji g. Šourek članovi su u raspravi odlučili da 
Izbornik bude g. Dino Šourek ( nakon telefonske konzultacije i njegovog pristanka)    
te glasovanja 7 za 1 suzdržan, a sa trajanjem mandata do Izborne Skupštine. 

 
 

ad16. Ostalo  
 
a. Članovi I. O. primili su na znanje predloženi Program S. Kovačića za T. Topić i  
    odlučili da o njemu odluku donese novi Izbornik discipline mač g. Šourek.  
    Zadužen je tajnik da dostavi Program  Izborniku g. Šoureku. 



b. Na prijedlog g. Kallay-a članovi I. O. dali su svoju suglasnost da se g. S.    
    Kovačića kandidira za ovogodišnju godišnju nagradu F. Bučar kada bude  
    oglašena.  
c. Izvijestivši članove I. O. o porodiljskom bolovanju gđe. Ane Jurčević  
    Predsjednik g. Kvesić predložio je da na određeno vrijeme (do povratka A.  
    Jurčević) poslove „Trenera za razvoj“ obavlja g. Filip Škeljo sa   sjedištem  
    rada u dvorani MK Rapir u Zagrebu. 
    O obavljanju poslova potrebno je sklopiti Ugovor o radu na određeno vrijeme     

              (do povratka A. Jurčević), ali pri tome uzeti u obzir da je taj Ugovor vezan uz  
  financiranje od strane HOO-a u Programu „Sufinanciranje rada trenera“ te u   
  potpunosti ovisi o razdoblju na koje se odnosi i veličini sredstava koja temeljem  
  tog programa doznačuje  HOO.  

    O realizaciji se sklapa Ugovor između HOO-a – HMS-a i angažiranog trenera 
    koji mora zadovoljiti sve potrebne propisane uvjete za zapošljavanje.  
     Glasovanjem 7 za 1 protiv prihvaćen je prijedlog . 
d. Na sjednici je članovima I. O. uručen prijedlog dopuna i izmjena Pravilnika o 

natjecanjima kojeg je izradio g. A. Poljak vezano za izradu rang listi mlađih 
kadeta/nja koji je jednoglasno prihvaćen, a za kojima se ukazala potreba 
prilikom ovogodišnjih upisa u srednje škole. 

  
 
 

Sjednica je završila u 19,30 sati 
 
 
 
Zapisničar :                                                                                 Predsjednik HMS-a: 
Reno Marolt                                                                                  Željko Kvesić 

                                                                   


