Z A P I S N I K
Sa Godišnje skupštine održane 10.12.2016.

OŠ Gornje Vrapče
Vrapčanska ulica 188
Zagreb s početkom u 14,00 sati
Prisutni opunomoćeni predstavnici klubova:
1. HAMK «MLADOST», Zagreb : Mauricijo Bogović, Bojan Mijatović
2. MK «LOKOMOTIVA», Zagreb : Ana Popovčić,Filip Fijan
3. MK «RAPIR», Zagreb : Željko Kvesić, Reno Marolt
4. MK «VMD», Zagreb : nisu prisutni
5. MK «ZŠM», Zagreb : Sanjin Kovačić,Tončica Topić
6. MK «SPLIT», Split : Dino Šourek, Ante Poljak
7. MK «KARLOVAC», Karlovac : nisu prisutni
8. MK „ŠESTINE“,Zagreb : nisu prisutni
9. MK „DMITAR ZVONIMIR“,Osijek: Branko Lozančić, Zdenko Kuturović
10. MK “INTER“,Zagreb: Danilo Bigović, Marin Fabijanić
11. MK „ŠPADA“,Poreč : Valentina Nakić,Roberta Ilijašev
12. MK „MUŠKETIRI“,Zagreb : Željka Leskovac
13. MK „VARAŽDINSKI MAČEVALAČKI KLUB“,Varaždin : nisu prisutni
14. MSZ , Zagreb : Antonija Vrčić
Ostali prisutni :
1. Zlatko Matišić
2. Emil Kujundžić
3. Antonio Trcin

– član nadzornog odbora
– član Nadzornog odbora
- Predsjednik MSZ-a i Disciplinske komisije HMS-a

DNEVNI

RED

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 skupština 2015
Zapisniku sa Izvanredne skupštine 2015
4. Izvješća
Predsjednika Hrvatskog mačevalačkog saveza o radu 2015
Tajnika o poslovanju HMS-a za 2015 godinu
Izbornika o radu i rezultatima reprezentacija za 2015 godinu
Završnom računu HMS-a za 2015 godinu
Nadzornog odbora za 2015 godinu
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rasprava i glasovanje o izvješćima
Prijedlog dopuna i izmjena Statuta HMS-a – Predsjednik HMS-a
Rasprava i glasovanje o prijedlogu dopuna i izmjena Statuta
Prijedlog Programa rada za 2016 godinu – Predsjednik
Prijedlog Financijskog plana za 2016 godinu – Tajnik
Prijedlog Strategije razvoja i unapređenja mačevanja u R. Hrvatskoj
2017-2020 – prijedlog S.Kovačić
11. Rasprava i glasovanje o Programu rada , Financijskom planu i
Strategiji razvoja i unapređenja mačevanja u R. Hrvatskoj 2017-2020.
12. Prijem novih klubova u članstvo
13. Ostalo

Zapisnik:
ad1) Predsjednik HMS-a otvorio je Skupštinu,pozdravio sve prisutne i predložio:
Članove radnog Predsjedništva
Željko Kvesić
- Predsjednik
Emil Kujundžić - Član
Tončica Topić
- Član
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Članove Komisije za verifikaciju
Branko Lozančić
Ana Popovčić
Bojan Mijatović

- Predsjednik
- Član
- Član

Voditelja zapisnika
Reno Marolt
Ovjerovitelji zapisnika
Sanjin Kovačić
Antonija Vrčić
ad 2 ) Verifikacija
Predsjednik moli Komisiju za verifikacije da izvrši verifikaciju prisutnih
predstavnika na Skupštini – temeljem njihovih punomoći .
Izvješće komisije utvrđuje da je Skupštini prisutno 17 delegata sa punopravnim
punomoćima od 23 mogućih te da Skupština može punopravno odlučivati o pitanjima
iz njezine nadležnosti. Na Skupštini je prisutno 3 ostalih sudionika.
ad 3 ) Glasovanje o :
Glasovanje o Izvješću Komisije za verifikaciju
Prijedloge iz točke 1 tj. sastav Radnog predsjedništva i ostalih tijela
Skupštine
17 predstavnika za
Delegati su jednoglasno usvojili Izvješće Komisije za verifikaciju i prijedloge iz
točke 1 tj. sastav Radnog predsjedništva i ostalih tijela Skupštine.
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 2015 godine
Zapisnik sa Izvanreden skupštine 2015
17 predstavnika za
Delegati su jednoglasno usvojili Dnevni red i Zapisnike sa Redovne skupštine
2015 i Izvanredne skupštine 2015 godine.
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ad 4 ) Predsjedavajući moli da izvješća podnesu :
Predsjednik HMS-a o radu za 2015 godinu
Tajnik o radu za 2015 godinu
Izbornici o radu i rezultatima 2015 godine
Tajnik o Završnom računu za 2015 godinu
Predsjednik Nadzornog odbora za 2015godinu
Izvješća dostavljena u materijalima za Skupštinu pa nema potrebe za čitanjem.
ad 5) 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
2015 godine, a izuzetan napredak ostvaren je u segmentu organiziranja
međunarodnih sportskih natjecanja što treba nastaviti .
Za potpunu realizaciju Programa treba osnovati klubove u još dva grada i to Rijeci i
Dubrovniku te tako mačevanje proširiti na čitavu R. Hrvatsku,
U sportskom djelu cilj hrvatskog mačevanja je da se razviju današnji mladi mačevaoci
i postanu kandidati za nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020 godine.
U raspravi je naglašeno da Izvješće Izbornika ,iako nije obvezatno, predstavlja važnu
informaciju o rezultatima i radu sa nacionalnim selekcijama te da kao takvo treba
ubuduće biti sadržano u Izvješću tajnika.
U raspravi je također predloženo da Financijsko izvješće ,iako je ovo potpuno i
iscrpno, trebalo napraviti u drugom obliku tj. usporediti planirano i ostvareno, a sve
kako bi se delegati mogli brže i lakše pripremiti za raspravu.
U raspravi o izvješću Nadzornog odbora Predsjednik Disciplinskog odbora ( Izvješće
kojeg je Disciplinski odbor delegatima dostavio na sjednici Skupštine uz obrazloženje
da je elektronskom porukom poslan zahtjev za Izvješćem otišao u „smeće“) ocijenio
utvrđeno od strane Nadzornog odbora o radu Disciplionskog odbora , vezano za
Zapisnik sa jedne od sjednica, nekorektnim te ponudio svoju ostavku na mjesto člana
i Predsjednika Disciplinskog odbora. U obrazlaganju Izvješća Nadzornog odbora član
E. Kujnundžić je istaknuo kako Zapisnik sa sjednice N.O. ne predstavlja završni
materijal o kojem se vodi rasprava te da je materijal o kojem se vodi rasprava godišnje
Izvješće Nadzornog odbora i zaključci u istom su konačan sud o radu Disciplinskog
odbora te se o njemu može raspravljati i glasovati.
Nakon pojašnjenja i intervencije Predsjednika HMS-a koji je predložio povlačenje
ostavke g. Trcin povukao je svoju ostavku.
Nakon provedene rasprave Predsjedavajući stavlja izvješća na glasovanje.
Delegati su nakon provedene rasprave prihvatili Izvješća :
Predsjednika HMS-a o radu za 2015 godine
17 predstavnika za
Tajnika o radu za 2015 godinu
17 predstavnika za
Tajnika o Završnom računu za 2015 godinu
17 predstavnika za
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Nadzornog odbora za 2015 godinu
14 predstavnika za
2 predstavnika suzdržana
1 predstavnika protiv
Temeljem glasovanja prihvaćena su 4 Izvješća, a Izvješće Izbornika nije stavljeno na
glasovanje zbog kasne dostave materijala i jer nije obvezatno.
ad 6 ) Prijedlog dopuna i izmjena Statuta HMS-a
Presjednik HMS-a g. Kvesić potsjetio je predstavnike da su u materijalima primili
prijedlog Izmjena i dopuna članka 20. Statuta koji govori o pravima članova na
delegata Skupštine te da je potrebno, a zbog odredbe čl. 47 st 7 Zakona o sportu
donijeti Izmjene i dopune Statuta od 19 rujna 2015 godine kako je i predloženo.
Predsjednik je predložio da četiri člana Izvršnog odbora zbog opravdanih razloga
prestanu biti članovi i to: Marko Kallay – ostavka, Martina Zmaić obveze zbog
materinstva, Miroslav Brežan – angažiranje u drugom sportu, Božidar Markota zbog
poslovnih obveza. Na ovaj naćin je zastupljenost klubova i udruga u Izvršnom odboru
ostala ista i najveći dio klubova i udruga je zastupljen predstavnikom u Izvršnom
odboru, a u Statutu iz 2015 godine koji je na odobravanju u gradskom uredu za
upravu već je predviđeno smanjivanje članova Izvršnog odbora te je ovo informacija
delegatima.
Delegati su nakon obrazloženja Predsjednika jednoglasno prihvatili informaciju i novi
sastav Izvršnog odbora .
Ad 7) Rasprava i glasovanje o prijedlogu dopuna i izmjena Statuta
Završetkom rasprave Predsjedavajući je stavio na glasovanje slijedeći prijedlog :
Članak 20.
Skupštinu Saveza čine predstavnici članova udruženih u Savez, a koje imenuje
osoba ovlaštena za zastupanje člana Saveza, a sve ako aktom člana Saveza nije
propisan drugačiji način imenovanja predstavnika u Skupštini Saveza, a o čemu član
Saveza mora izvijestiti Savez pravovremeno prije održavanja sjednice Skupštine
Saveza.
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, odlučivanja i pravom glasa na
Skupštini Saveza kao član Saveza.
2 predstavnika s pravom sudjelovanja i glasa na Skupštini Saveza kao član
Saveza i ako ima između 9 i 19 registriranih/licenciranih natjecatelja pri
HMS-u;
3 predstavnika s pravom sudjelovanja , kao i prava glasa te prava na
odlučivanje na Skupštini Saveza kao član Saveza i ako ima između 20 i 30
registriranih/ licenciranih natjecatelja pri HMS-u;
4 predstavnika s pravom sudjelovanja, kao i prava glasa i prava na
odlučivanje na Skupštini Saveza kao član Saveza i ako ima 30 i više
registriranih/licnciranih natjecatelja pri HMS-u;
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Članak 12
ispunjenje svih uvjeta iz članka 21 Zakona o sportu;
ispunjenje uvjeta iz Pravilnika o učlanjenju klubova i pravnih osoba i registraciji
natjecatelja pri Hrvatskom mačevalačkom savezu
Delegati su jednoglasno prihvatili predložene izmjene i dopune Statuta.
17 predstavnika za

Ad 8) Prijedlog Programa rada za 2016 godinu
Željko Kvesić Predsjednik HMS-a predlaže nastavak realizacije u skladu sa
Programom rada 2013-2017 koji je usvojen na Izbornoj skupštini.
U svojem je izlaganju napomenuo da naročitu pažnju treba posvetiti pripremi naših
sportaša za velike priredbe i početak priprema za nastup na Olimpijskim igrama
Tokio 2020, jer to predstavlja međunarodnu afirmaciju hrvatskog mačevanja i sporta.
Ad 9 ) Prijedlog financijskog plana za 2016 godinu
Tajnik je izvijestio da je prijedlog Financijskog plana za 2016 godinu dostavljen u
materijalima te da nema potrebe posebno pojašnjavati Plan, a na svako pitanje je
spreman odgovoriti.
Ad 10) Prijedlog Strategije razvoja i unapređenja mačevanja u R. Hrvatskoj
2017 – 2020
Na poziv Predsjednika g. Sanjin Kovačić autor Strategije obrazložio je potrebu
donošenja Strategije budući je rad HMS-a u posljednje doba izgubio svoj smjer
djelovanja te nije dovoljno svrsishodan u kompetencijama i odlučivanju.
Ova Strategija kroz analizu stanja i predložene modele rješavanja problema usmjerava
djelovanje HMS-a u razvojnm smjeru, a dopunjena je podatcima od osamostaljivanja
do danas.
U Raspravi je naglašeno da je možda trebalo prijedlog Strategije uputiti na javnu
raspravu (kao Sudački pravilnik npr.) te da se kroz javnu raspravu možda moglo doći
do još boljeg prijedloga.
Ad 11) Nakon završene rasprave Predsjedavajući stavlja prijedloge na glasovanje
Delegati su bez rasprave prihvatili predloženi Program rada za 2016 godinu .
Delegati su bez rasprave prihvatili predloženi Financijski plan za 2016
godinu .
Delegati su nakon rasprave prihvatili Strategiju 2017-2020
17 predstavnika za
Temeljem glasovanja prihvaćeni su Program rada i Financijski plan za 2016 godinu
i Strategija 2017-2020 godine.
Ad 12) Prijem novih klubova u članstvo
Predsjednik je predložio da MK Mušketiri bude primljen u članstvo Hrvatskog
mačevalačkog saveza bez rasprave
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17 predstavnika za
Temeljem glasovanja za novog člana HMS-a primljen je MK Mušketiri te je od tog
trenutka Skupštini prisutno 18 delegata
Ad13) Predsjednik je predložio da za životno djelo nagradu „ Milan Neralić „ dobije
dugogodišnji mačevalac i dužnosnik u mačevanju iz Splita g. Rino Petričić.
18 predstavnika za
Temeljem glasovanja odlučeno je da nagadu za životno djelo „Milan Neralić“ 2015
dobije g. Rino Petričić
Predsjednik je zaključijući zasjedanje Skupštine informirao delegate da će dodijela
godišnjih nagrada bit izvršena 29.1.2016 godine u prostorijama Mačevalačkog saveza
Zagreba po završetku skupštine MSZ-a.
Skupština je završila sa radom u 15,30 sati.
Zapisničar
Reno Marolt

Ovjerovitelji zapisnika
Antonija Vrčić

Predsjednik HMS
Željko Kvesić

Sanjin Kovačić
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