Z A P I S N I K
Sa Godišnje skupštine održane 19.09.2015.

Održana je u Dom sportova Zagreb ,
Prostorije Mačevalačkog saveza Zagreba
Trg Krešimira Ćosića 11
s početkom u 12,30 sati
Prisutni opunomoćeni predstavnici klubova:
1. HAMK «MLADOST», Zagreb : Irena Šuljić,Roberta Ilijašev
2. MK «LOKOMOTIVA», Zagreb :Ana Popovčić,Martina Grah
3. MK «RAPIR», Zagreb : Željko Kvesić, Ivan Levstek
4. MK «VMD», Zagreb : Bruno Ježek, Marta Čavlek Lučin
5. MK «ZŠM», Zagreb : Sanjin Kovačić,Tončica Topić
6. MK «SPLIT», Split : Stipe Mađor Božinović, Ante Poljak
7. MK «KARLOVAC», Karlovac : Emil Kujundžić,Ivan Barić
8. MK „ŠESTINE“,Zagreb : nisu prisutni
9. MK „DMITAR ZVONIMIR“,Osijek: Denis Bičanić, Tomislav Lušić
10. MK “INTER“,Zagreb: Ivan Matić, Marin Fabijanić
11. MK „ŠPADA“,Poreč : nisu prisutni
12. MSZ : Antonija Vrčić
Ostali prisutni :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zlatko Matišić
Eduard Geber
Božo Markota
Željka Leskovac
Tadija Bagarić
Reno Marolt

– član nadzornog odbora
– član Nadzornog odbora
– član I.O.HMS-a
– predstavnik MK Mušketiri
– predstavnik MK Varaždinski mačevalački klub
- tajnik

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 2014
4. Izvješća
Predsjednika Hrvatskog mačevalačkog saveza o radu 2014
Tajnika o poslovanju HMS-a za 2014 godinu
Izbornika o radu i rezultatima reprezentacija za 2014 godinu
Završnom računu HMS-a za 2014 godinu
Nadzornog odbora za 2014 godinu
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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 2015 godinu – Predsjednik
Prijedlog Financijskog plana za 2015 godinu – Tajnik
Rasprava i glasovanje o Programu rada i Financijskom planu za 2015
Prijem novih klubova u članstvo
Izbor članova i zamjenika članova Disciplinske komisije
Imenovanje Likvidatora Hrvatskog mačevalačkog saveza
Ostalo - Ostavka Eduarda Gebera i izbor novog člana NO

Zapisnik:
ad1) Predsjednik HMS-a otvorio je Skupštinu,pozdravio sve prisutne i predložio:
Članove radnog Predsjedništva
Željko Kvesić
Denis Bičanić
Ante Poljak

- Predsjednik
- Član
- Član
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Članove Komisije za verifikaciju
Irena Šuljić
- Predsjednik
Ivan Levstek
- Član
Martina Zmaić - Član
Voditelja zapisnika
Reno Marolt
Ovjerovitelji zapisnika
Irena Šuljić
Ivan Levstek
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 19 delegata sa punopravnim
punomoćima od 25 mogućih te da Skupština može punopravno odlučivati o pitanjima
iz njezine nadležnosti. Na Skupštini je prisutno 6 ostalih sudionika.
ad 3 ) Glasovanje o :
Glasovanje o Izvješću Komisije za verifikaciju
Prijedloge iz točke 1 tj. sastav Radnog predsjedništva i ostalih tijela
Skupštine
19 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 2014 godine
19 predstavnika za
Delegati su jednoglasno usvojili Dnevni red i Zapisnik sa Redovne skupštine 2014
godine

3

ad 4 ) Predsjedavajući moli da izvješća podnesu :
Predsjednik HMS-a o radu za 2014 godinu
Tajnik o radu za 2014 godinu
Izbornici o radu i rezultatima 2014 godine
Tajnik o Završnom računu za 2014 godinu
Predsjednik Nadzornog odbora za 2014 godinu
Izvješća dostavljena u materijalima za Skupštinu pa nema potrebe za čitanjem, a
Izvješće Nadzornog odbora pročitao je član NO Zlatko Matišić.
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
2014 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 Brazilu 2016 godine.
Nakon provedene rasprave Predsjedavajući stavlja izvješća na glasovanje.
Delegati su nakon provedene rasprave prihvatili Izvješća :
Predsjednika HMS-a o radu za 2014 godine
19 predstavnika za
Tajnika o radu za 2014 godinu
19 predstavnika za
Izbornika o radu i rezultatima 2014 godine
19 predstavnika za
Tajnika o Završnom računu za 2014 godinu
19 predstavnika za
Nadzornog odbora za 2014 godinu
19 predstavnika za
Temeljem glasovanja prihvaćeno je svih 5 Izvješća
ad 6 ) Prijedlog dopuna i izmjena Statuta HMS-a
Predsjedavajući je zamolio člana Komisije za normativne akte g. Ivana Matića da
upozna predstavnike sa promjenama i razloge zbog kojih je trebalo napraviti
promjene, a što je g. Matić učinio navodeći promjene u Zakonu o udrugama i Zakonu
o športu razlogom prilagođavanje Statuta HMS-a.
Presjednik HMS-a g. Kvesić upozorio je predstavnike da sa 31.09.2015 godine istiće
rok za dopune i izmjene Statuta svih udruga te da svoje Statute prilagode i predaju u
tijela državne uprave na vrijeme.
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Ad 7) Rasprava i glasovanje o prijedlogu dopuna i izmjena Statuta
Predstavnik MK ZŠM zamolio je zbog nepravovremene dostave materijala ( krivnja
HPT-a) da sudionici saslušaju njegove prijedloge što je prihvaćeno.
Predstavik MK ZŠM ukazao je na čl.20 predloženog Statuta u kojem se predlaže
povezanost članova kluba sa pravom glasovanja na Skupštinama te redložio da broj
članova bude veći (kao u dosadašnjem Statutu).
Predstavnik MK Split predložio je da se svakom novom klubu koji zatraži članstvo u
HMS-u odredi dvije godine privremenog članstva (s pravom nastupa registriranih
članova), ali bez prava glasa kako bi se spriječilo osnivanje klubova isključivo iz
potrebe glasovanja na Skupštinama.
Predstavnik MK Inter suglasio se sa prijedlogom predstavnika MK Split.
Predsjedavajući je u raspravi naglasio da je temeljem prijedloga promjena
zadovoljena želja da se prijem u članstvo temelji na radu kluba prijedlogom da pravo
glasa klub ima tek registracijom barem 4 člana.
Predsjednik HMS-a predložio je da mandati članova Tijela HMS-a završe u
redovitom mandatu 2017 godine
Tajnik HMS-a predložio je slijedom razvoja mačevanja u kolicima koje se provodi u
MK Špada i MK Varaždinski mačevalački klub dopunu čl. 9 Statuta.
Završetkom rasprave Predsjedavajući je stavio na glasovanje slijedeće prijedloge :
U članku 9
Ciljevi saveza su osobito,i to:
dodaje se st. 10 koji glasi :poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za razvitak
mačevanja u kolicima invalidnih osoba
Djelatnosti Saveza su osobito, i to:
dodaje se st. 10 koji glasi: poduzimanje mjera i djelovanje na omasovljenju, razvoju i
podizanju kvalitete mačevalačkog sporta invalidnih osoba te promocija
mačevalačkog sporta osoba sa invaliditetom,
U čl. 20 predlaže da se broj potrebih članova za ostvarivanje prava na broj
predstavnika na Skupštinama promijeni kako slijedi :
1 predstavnika s pravom sudjelovanja na Skupštini Saveza, ali bez prava glasa i
prava na odlučivanje na Skupštini Saveza ako ima između 1 do 4 registriranih
natjecatelja uHMS-u;
1 predstavnika s pravom sudjelovanja i glasa na Skupštini Saveza ako ima između
5 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;
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Predsjedavajući je stavio prijedlog dopuna i izmjena Statuta sa pripadajućim
amandmanima na glasovanje :
15 predstavnika za
4 predstavnika suzdržano
Predsjedavajući utvrđuje da su predložene dopune i izmjene Statuta te mandati
članova Tijela HMS-a prihvaćeni potrebnom većinom prisutnih predstavnika, a u
skladu sa čl. 35 važećeg Statuta HMS-a.
Ad 8) Prijedlog Programa rada za 2015 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 jer to predstavlja međunarodnu afirmaciju hrvatskog
mačevanja i sporta.
Ad 9 ) Prijedlog financijskog plana za 2015 godinu
Tajnik je izvijestio da je prijedlog Financijskog plana za 2015 godinu dostavljen u
materijalima te da nema potrebe posebno pojašnjavati Plan.
Ad 10) Budući da nije bilo rasprave Predsjedavajući stavlja prijedloge na glasovanje
Delegati su bez rasprave prihvatili predloženi Program rada za 2015
godinu .
Delegati su bez rasprave prihvatili predloženi Financijski plan za 2015
godinu .
18 predstavnika za
1 predstavnik suzdržan
Temeljem glasovanja prihvaćeni su Program rada i Financijski plan za 2015 godinu
Ad 11) Prijem novih klubova u članstvo
Predsjedavajući je izvjestio predstavnike da Izvršni odbor temeljem dostavljene
pravovaljane dokumentacije potrebne za prijem u članstvo predlaže predstavnicima
na Skupštini prijem MK Mušketiri i MK Varaždinski mačevalački klub u redovito
članstvo.
Na prijedlog predstavnika MK Lokomotiva i MK Split predstavnici su prihvatili
prijedlog da prije prijema prisutni predstavnici MK Mušketiri i MK Varaždinski
mačevalački klub predstave klubove, a što su isti i učinili.
U raspravi nakon predstavljanja predstavnici su izrazili svoju zabrinutost
preuzimanjem MK Mušketiri od dosadašnje uprave i jednako tako iznenađenje da
jedan roditelj predstavlja Predsjednicu MK Mušketiri, a drugi je Predsjednik MK ZŠM.
U raspravi se izrazila sumnja u dobronamjernost preuzimanja.
Budući je rasprava ukazivala na odbijanje prijema MK Mušketiri u članstvo HMS-a
tajnik je zamolio prisutne da ne dovode prijem u članstvo budući su zadovoljeni svi
formalno pravni uvjeti za prijem MK Mušketiri u članstvo (čl. 8 i 9 važećeg Statuta) te
da je prijem temeljem navedenog formalna obveza predstavnika na Skupštini.
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Predsjedavajući stavlja prijedlog primanja u članstvo MK Varaždinski mačevalački
klub na glasovanje :
19 predstavnika za
Temeljem glasovanja za novog člana HMS-a primljen je MK Varaždinski
mačevalački klub
Predsjedavajući je stavio prijedlog primanja u članstvo MK Mušketiri na glasovanje :
7 predstavnika za
8 predstavnika protiv
4 predstavnika suzdržana
Temeljem glasovanja odbijen je prijem MK Mušketiri u članstvo HMS-a.
U 14.30 Skupštinu je napustila predstavnica MK Lokomotiva Ana Popovčić te je od
tog trenutka kvorum i dalje dostatan 18 predstavnika a natpolovična većina 9
predstavnika.
Ad 12) Izbor članova Disciplinske komisije
Predsjedavajući je predstavnicima obrazložio potrebu biranja novih članova
Disciplinske komisije te nakon provedene rasprave i kandidatura za zamjenske
članove predložio :
Redovite članove Disciplinske komisije
Ivan Matić -MK Inter
Antonio Trcin
-MK Rapir
Antonio Gotal
-MK VMD
Zamjenske članove Disciplinske komisije
Topić Tončica
Roberta Ilijašev
Tomislav Nagy

-MK ZŠM
-HAMK Mladost
-MK Rapir

18 predstavnika za
Temeljem glasovanja izabrani su redoviti i zamjenski članovi Disciplinske
komisije HMS-a
Ad 13) Imenovanje Likvidatora HMS-a
Predsjedavajući je temeljem čl.53 novoizglasanog Statuta predložio za Likvidatora
tajnika g.Marolta.
U raspravi su predstavnici predložili da to bude Predsjednik saveza temeljeći to na
saznanju da i ostali savezi izabiru predsjednike za Likvidatore.
Predsjedavajući je stavio na glasovanje prijedlog da g. Željko Kvesić Predsjednik
HMS-a bude likvidator.
18 predstavnika za
Temeljem glasovanja izabrani Likvidator HMS-a je g. Željko Kvesić
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Ad 14) Ostalo
Zbog zdravstvenih razloga Predsjednik Nadzornog odbora g. Eduard Geber
podnio je ostavku koja je jednoglasno prihvaćena.
Predsjednik je za novog člana Nadzornog odbora predložio predstavnicu MK
VMD gđu. Martu Čavlek Lućin i budući nije bilo drugih prijedloga isti stavio
na glasovanje:
18 predstavnika za
Temeljem glasovanja nova članica Nadzornog odbora HMS-a je gđa. Marta
Čavlek Lućin
Predstavljanje novog WEB sučelja HMS-a
Predsjedavajući je predao rijeć g. Denisu Bičaniću koji je započeo predstavljanje nove
web stranice HMS-a i to naročito u dijelu koji će biti servisno na raspolaganju
klubovima omogučavajući vođenje raznih evidencija i pomoći u vođenju natjecanja.
Nakon odgovora na upite predstavnika uspješno je završeno predstavljanje projekta
web stranice HMS-a
Predsjedavajući ja završio rad Skupštine u 15.15 sati

Zapisničar
Reno Marolt

Ovjerovitelji zapisnika
Irena Šuljić

Predsjednik HMS
Željko Kvesić

Ivan Levstek
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