
 
 

Z A P I S N I K   Sa Godišnje skupštine održane 13.05.2012.      Održana je u OŠ Grabrik„  Karlovac , Bartula Kašića 15   s  početkom u 12 sati      Prisutni opunomoćeni predstavnici klubova:   1. HAMK «MLADOST», Zagreb : Irena Šuljić,Mirna Borošak 2. MK «LOKOMOTIVA», Zagreb :Zvonko Marinić,Martina Grah 3. MK «RAPIR», Zagreb : Željko Kvesić, Ivan Levstek 4. MK «VMD», Zagreb : Bruno Ježek, Ranka Vukšić 5. MK «ZŠM», Zagreb :  Sanjin Kovačić,Bojan Jovanović 6. MK «SPLIT», Split : Stipe Mađor Božinović, Dino Šourek 7. MK «KARLOVAC», Karlovac : Miroslav Brežan,Duško Mavrović 8. MK „ŠESTINE“,Zagreb :   Hrvoje Borošak,Danilo Bigović 9. MK „DMITAR ZVONIMIR“,Osijek: nije prisutan 10. MK “INTER“,Zagreb: Marko Kallay 11. MK „ŠPADA“,Poreč : Denis Živolić 12. MK „BAN“,Split , Ante Poljak 13. MSZ : nije prisutan    Ostali prisutni :    1. Zlatko Matišić – član nadzornog odbora  2. Eduard Geber – član Nadzornog odbora  3. Denis Fileš - Predsjednik I.O.HMS-a  4. Reno Marolt- glavni tajnik   
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D N E V N I      R E D  1 . Otvaranje i konstituiranje Skupštine 

� Prijedlog članova Radnog Predsjedništva 
� Prijedlog članova Komisije za verifikaciju 
� Prijedlog zapisničara 
� Prijedlog 2 ovjerovitelja zapisnika                    2 . Verifikacija 
� Predstavnika na Skupštini     3 . Glasovanje o :   
� Prijedlozima iz točke 1   
� Dnevnom redu 
� Zapisniku sa Redovne skupštine 2011                      4 . Izvješća 
� Predsjednika Hrvatskog mačevalačkog saveza o radu ( 2011) 
� Tajnika  o poslovanju  HMS-a  za 2011 godinu 
� Izbornika o radu i rezultatima reprezentacija za 2011 godinu 
� Završnom računu HMS-a  za 2011 godinu  
� Nadzornog odbora  5 . Rasprava i  glasovanje o izvješćima                    6 . Prijedlog Programa rada za  2012 godinu – Predsjednik     7 . Prijedlog Financijskog plana za 2012 godinu – Tajnik     8 . Rasprava i glasovanje o Programu rada i Financijskom planu za 2012        9 . Ostalo    Zapisnik:  ad1) Predsjednik HMS-a otvorio je Skupštinu,pozdravio sve prisutne i predložio:  Članove radnog Predsjedništva   

�  Željko Kvesić - Predsjednik 
�  Miroslav Brežan - Član 
�  Sanjin Kovačić - Član   Članove Komisije za verifikaciju  
�   Ranka Vukšić - Predsjednik 
�   Irena Šuljić - Član 
�   Martina Grah - Član   Voditelja zapisnika  
� Reno Marolt   Ovjerovitelji zapisnika  
�  Mirna Borošak 
�  Bruno Ježek     
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ad 2 ) Verifikacija  

� Predsjednik moli Komisiju za verifikacije da izvrši verifikaciju prisutnih delegata na Skupštini – temeljem njihovih punomoći .  Izvješće komisije utvrđuje da je Skupštini prisutno 17 delegata od čega 17 sa punopravnim punomoćima, a jedan (MSZ istekla registracija) sa nepravomoćnom punomoći od 22 mogućih te da Skupština može punopravno odlučivati o pitanjima iz njezine nadležnosti.  ad 3 ) Glasovanje o :  
� Glasovanje o Izvješću Komisije za verifikaciju  
� Prijedloge iz točke 1 tj. sastav Radnog predsjedništva i ostalih tijela Skupštine  Delegati su jednoglasno usvojili Izvješće Komisije za verifikaciju i prijedloge iz točke 1 tj. sastav Radnog predsjedništva i ostalih tijela Skupštine.  

� 17 glasova za   Predsjednik HMS-a moli izabrane članove Radnog predsjedništva da zauzmu svoja mjesta i nastave Skupštinu .  Predsjedavajući stavlja na glasovanje :  
� Prijedlog Dnevnog reda 
� Zapisnik sa Redovne  skupštine 2011 godine  Delegati su jednoglasno usvojili Dnevni red i Zapisnik sa Izborne skupštine 2011 godine s  

� 17 glasova za  ad 5 ) Predsjedavajući moli da izvješća podnesu :  
� Predsjednik HMS-a o radu za 2011 godine 
� Tajnik o radu za 2011 godinu 
� Izbornik  o radu i rezultatima 2011 godine 
� Tajnik o Završnom računu za 2011 godinu  
� Predsjednik Nadzornog odbora za 2011 godinu  Izvješća dostavljena u materijalima za Skupštinu pa nema potrebe za čitanjem, a Izvješće Nadzornog odbora, dostavljeno delegatima na Skupštini pročitao je član NO Eduard Geber.  ad 6 ) Predsjedavajući stavlja Izvješća na raspravu  U uvodu u raspravu Predsjednik je obrativši se delegatima naglasio da se predloženi Program 2009-2013 ostvaruje zadovoljavajuće što je i vidljivo iz realiziranog tijekom 2011 godine, a izuzetan napredak ostvaren je u segmentu organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja što treba nastaviti i slijedeće godine pri čemu naglašava da je g. Bernardić – Predsjednik Skupštine Grada Zagreba na Memorijalu Mažuranić obećao osigurati korištenje Arene Zagreb u trajanju od 10 dana za neku od organizacija prvenstava. Za potpunu realizaciju Programa treba osnovati klubove u još dva grada i to Rijeci i Dubrovniku te tako mačevanje proširiti na čitavu R. Hrvatsku, a Poreč gdje će biti organizirano slijedeće Pojedinačno prvenstvo i Izborna skupština treba proglasiti Centrom hrvatskog mačevanja. U sportskom djelu cilj hrvatskog mačevanja je da se razviju današnji mladi mačevaoci i postanu kandidati za nastup na Olimpijskim igrama u Brazilu 2016 godine. 
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U normativnom smislu trebamo izraditi još neke Pravilnike. Naš boravak u Karlovcu gdje je MK Karlovac izvrsno organizirao Pojedinačno prvenstvo predstavlja još jedan dokaz o dobrom razvoju  mačevanja u Hrvatskoj.  Predsjednik je izvijestio predstavnike da I.O.HMS-a nije prihvatio najavljene ostavke g. Sanjina Kovačića na dužnosti Izbornika i člana I.O.HMS-a te da g. Kovačić ostaje na njima do isteka mandata. Predsjednik Ž. Kvesić izvijestio je delegate da je Izvršni odbor sukladno „Pravilniku o ……. „ i temeljem prijedloga „Komisije za ...........“donio odluku o dobitnicima godišnjih nagrada  i priznanja   za 2011 godinu uz slijedeću dopunu : Na prijedlog Predsjednika Ž. Kvesića  I.O.HMS-a posmrtno dodjeljuje nagradu za životno djelo „Milan Neralić“ pokojnom mačevalačkom dužnosniku iz Splita g. Draganu Krželju , a biti će dodijeljena udovici na predstojećem kupu Sv. Duje.  Tajnik je obrazlažući Izvješće zamolio predstavnike da prije iznošenja u javnost podataka, ocjena i kritika rada HMS-a provjere podatke na web stranici,konzultiraju Statut i Pravilnike te potraže informacije u kancelariji HMS-a gdje im tajnik stoji na raspolaganju za sve upite. U raspravi o  eventualnoj korist za HMS temeljem plasmana Bojana Jovanovića na Olimpijske igre (upit g. Marinića) Predsjednik,Tajnik i Izbornik odgovorili su da  sve pogodnosti moraju biti u skladu sa Pravilima HOO-a  te da će biti učinjeno sve kako bi HMS to i ostvario pri čemu možemo računati na pomoć g. Munivrane člana Vijeća HOO kao i do  sada.   Nakon provedene rasprave Predsjedavajući stavlja izvješća na glasovanje. Delegati su nakon provedene rasprave prihvatili Izvješća i predloženo:  

� Predsjednika HMS-a o radu za 2011 godine 
� 17 glasova za  

� Tajnika o radu za 2011godinu 
� 17 glasova za  

� Izbornika o radu i rezultatima 2011godine 
� 17 glasova za  

� Tajnika o Završnom računu za 2011 godinu  
� 17 glasova za      

� Nadzornog odbora za 2011 godinu 
� 17 glasova za  ad 7 )  Prijedlog Programa rada za 2012 godinu   Željko Kvesić Predsjednik HMS-a predlaže nastavak realizacije u skladu sa Programom rada 2009-2013 .  A u svojem je  izlaganju napomenuo da naročitu pažnju treba posvetiti dobivanju organizacija   velikih međunarodnih priredbi i pripremi naših sportaša za te priredbe jer to u ovim vremenima može predstavljati primjeren dodatni prihod i međunarodnu afirmaciju hrvatskog mačevanja.  ad8 ) Prijedlog financijskog plana za 2012 godinu  Tajnik je izvijestio da je prijedlog Financijskog plana za 2012 godinu dostavljen u  materijalima te da nema potrebe posebno pojašnjavati Plan , a ako HMS bude organizator međunarodnih natjecanja za koja se kandidirao to će promijeniti stavke Plana i odluku o rebalansu će donijeti Izvršni odbor za što mu predstavnici na Skupštini daju ovlaštenje.     
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ad 9) Budući da nije bilo rasprave Predsjedavajući stavlja prijedloge na glasovanje  

�  Delegati su  bez rasprave prihvatili predloženi Program rada   za 2012 godinu .  
�  Delegati su  bez rasprave prihvatili predloženi   Financijski plan  za 2012 godinu .    

� 17 glasova za ad10 ) Ostalo  
� G. Bruno Ježek predložio je a predstavnici u Skupštini prihvatili da se novinarku Antoniju Vrčić koja je voljna raditi volonterski angažira kao voditeljicu  Propagande i glasnogovornicu HMS-a. 
� Predstavnici su prihvatili prijedlog g. Brune Ježeka.  

� 17 glasova za   Predsjedavajući ja završio rad Skupštine u 13.00 sati      Zapisničar Ovjerovitelji zapisnika Predsjednik HMS    Reno Marolt Mirna Borošak Željko Kvesić       Bruno Ježek    OVJERENI ORIGINAL NALAZI SE U PROSTORIJAMA HRVATSKOG MAČEVALAČKOG SAVEZA 


