Z A P I S N I K
Sa Godišnje skupštine održane 15.05.2010.

OŠ „Petar Zrinski“ Krajiška 6, Zagreb
Početak: 12:30 sati

Prisutni opunomoćeni predstavnici klubova:
1. HAMK «MLADOST», Zagreb : Ranko Petraković, Irena Šuljić
2. MK «LOKOMOTIVA», Zagreb : Vladimir Bogović, Danilo Bigović
3. MK «RAPIR», Zagreb : Željko Kvesić, Antonio Prišćan
4. MK «VMD», Zagreb : Bruno Ježek, Denis Bičanić
5. MK «ZŠM», Zagreb : Sanjin Kovačić, Lovro Buva
6. MK «SPLIT», Split : Stipe Mađor Božinović, Ivo Goran Munivrana
7. MK «BAN», Split : Ante Poljak, Dino Šourek
8. MK «KARLOVAC», Karlovac : Miroslav Brežan, Bogumir Jambrošić
9. MK „ŠESTINE“ : Mirna Borošak
10. MSZ : nitko prisutan

Ostali prisutni :
1. Reno Marolt – Glavni tajnik
2. Vjekoslav Rakamarić – Predsjednik Nadzornog odbora
3. Zlatko Matišić – član nadzornog odbora
4. Eduard Geber – član Nadzornog odbora
5. Slobodan Gačeša

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 Izborne skupštine 2009
4 . Izvješća
Predsjednika Hrvatskog mačevalačkog saveza o radu ( 2009)
Tajnika o poslovanju HMS-a za 2009 godinu
Završnom računu HMS-a za 2009 godinu
Nadzornog odbora
5 . Rasprava i glasovanje o izvješćima
6 . Prijedlog Programa rada za 2010 godinu – Predsjednik
7 . Prijedlog Financijskog plana za 2010 godinu – Tajnik
8 . Rasprava i glasovanje o Programu rada i Financijskom planu za 2010
9 . Ostalo

Zapisnik:
ad1) Predsjednik HMS-a otvorio je Skupštinu,pozdravio sve prisutne i predložio:
Članove radnog Predsjedništva
Željko Kvesić - Predsjednik
Ivo Goran Munivrana - Član
Denis Bičanić - Član
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Članove Komisije za verifikaciju
Miro Brežana - Predsjednik
Ante Poljaka - Član
Mirnu Borošak - Član
Voditelja zapisnika
Reno Marolt
Ovjerovitelji zapisnika
Antonio Prišćan
Denis Bičanić
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 15 sa punopravnim
punomoćima, a dva (MK ZŠM istekla registracija) sa nepravomoćnim punomoćima od 18
mogućih te da Skupština može punopravno odlučivati o pitanjima iz njezine nadležnosti.
Predsjednik HMS-a predlaže slijedeću točku Dnevnog reda a to je :
ad 3 ) Glasovanje o :
Glasovanje o Izvješću Komisije za verifikaciju
Prijedloge iz točke 1 tj. sastav Radnog predsjedništva i ostalih tijela Godišnje
skupštine
Delegati su jednoglasno usvojili Izvješće Komisije za verifikaciju i prijedloge iz točke 1 tj.
sastav Radnog predsjedništva i ostalih tijela Skupštine.
15 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 Izborne skupštine 2009 godine
Delegati su jednoglasno usvojili Dnevni red i Zapisnik sa Izborne skupštine 2009 godine s
15 glasova za
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ad 4 ) Predsjedavajući moli da izvješća podnesu :
Predsjednik HMS-a o radu za 2009 godine
Tajnik o radu za 2009 godinu
Tajnik o Završnom računu za 2009 godinu
Predsjednik Nadzornog odbora za 2009 godinu
Izvješća dostavljena u materijalima za Skupštinu pa nema potrebe za čitanjem, a Izvješće
Nadzornog odbora, dostavljeno delegatima na Skupštini ,pročitao je član NO Zlatko Matišić.
ad 5 ) Predsjedavajući stavlja Izvješća na raspravu
Stipe Mađor Božinović zatražio je da se riješi pitanje vođenja rang listi HMS-a budući to
predstavlja veliki problem prilikom postavljanja nosilaca na natjecanjima, a i obveza je koja
proizlazi iz Pravilnika o natjecanju.
Ante Poljak je predložio da se u skladu sa Pravilnikom i verzijom 1.07. prijedloga o vođenju
rang liste ista počne voditi jer ne postoje nikakve prepreke za to.
I.G. Munivrana je pozdravivši sve prisutne preložio da Izvršni odbor postupi u skladu sa
utvrđenim od strane Nadzornog odbora i obveže tajništvo da u najkraćem roku počne voditi
rang liste HMS-a.
Predloženo je da tajništvo mora u roku od mjesec dana pripremiti primjenu rang listi, a
vođenje počne od početka slijedeće sezone( 2010/2011)
U raspravi nakon obavijesti tajnika da u HMS-u postoji natjecateljska oprema izrečeno je:
Stipe Mađor Božinović predlaže da Izvršni odbor na prvoj sjednici izradi kriterije za
dodjelu te da se oprema dodjeli sukladno tim kriterijima, kako ne bi zastarjela.
Slobodan Gaćeša je zatražio da se delegati odrede prema potrebi kandidature za
organizaciju Europskog ekipnog veteranskog prvenstva na predstojećoj sjednici veterana
koja će biti održana u Skopje na Ekipnom veteranskom prvenstvu.
Predloženo je da se g. Gaćeši daje ovlaštenje podnijeti kandidaturu HMS-a .
Željko Kvesić izvijestio je delegate da je Izvršni odbor sukladno Pravilniku o ……. donio
odluku o dobitnicima godišnjih nagrada,priznanja i nagradi za životno djelo za 2009 godinu.
Bogumir Jamborišić je delegate zamolio da sa punom pažnjom vode brigu o prezentiranju
Milana Neralića budući ga u svijetu (naročito u Austriji) izuzetno cijene, te da M. Neralić
predstavlja izuzetnu osobu hrvatskog mačevanja.
Reno Marolt utvrdio je da proglašavanje nagrade za životno djelo Hrvatskog mačevalačkog
saveza predstavlja dokaz kako Milan Neralić zauzima dostojno mjesto u hrvatskom
mačevanju, a postoje inicijative o podizanju spomenika u Karlovcu na kojoj je Predsjednik
HMS-a g. Kvesić
vodio razgovore u HOO-u.
Nakon provedene rasprave Predsjedavajući stavlja izvješća na prihvaćanje.
Delegati su nakon provedene rasprave jednoglasno prihvatili Izvješća i predloženo.
15 glasova za
ad 6 ) Predsjednik HMS-a predlaže realizaciju u skladu sa Programom rada 2009-2013
Željko Kvesić je u svojem izlaganju napomenuo da naročitu pažnju treba posvetiti
organizacijama velikih međunarodnih priredbi i pripremi kandidatura za te priredbe jer to u
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ovim vremenima može predstavljati primjeren dodatni prihod i afirmaciju hrvatskog
mačevanja.
Za dobivanje organizacije Veteranskog svjetskog prvenstva 2010 najveća je zasluga
kancelarije HMS-a i tajnika g. Marolta.
Pred nama je na Izvršnom odboru dogovor o kandidiranju za Juniorsko europsko prvenstvo
2011, Kadetsko europsko 2012, Mediteransko prvenstvo 2012, Veteransko ekipno
2012,Europsko veteransko pojedinačno 2013 budući da do Kongresa koji će biti održan za
vrijeme Europskog seniorskog prvenstva treba odlučiti i prirediti kandidature.
ad7 )Tajnik je izvijestio da je prijedlog Financijskog plana za 2010 godinu dostavljen u
materijalima te da nema potrebe posebno pojašnjavati Plan.
ad 8) Budući da nije bilo rasprave Predsjedavajući stavlja prijedloge na glasovanje
Delegati su nakon provedene rasprave jednoglasno prihvatili predložen Program rada za
2010 i Financijski plan.
15 glasova za

ad9 ) Nije bilo prijedloga
Predsjedavajući ja završio rad Skupštine u 13.30 sati

Zapisničar
Reno Marolt

Ovjerovitelji zapisnika
Antonio Prišćan

Predsjednik HMS
Željko Kvesić

Denis Bičanić
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