ZAPISNIK
Redovne sjednice Skupštine Hrvatskog mačevalačkog saveza sa sjedištem u Zagrebu, Trg Krešimira
Ćosića 11, (nadalje u tekstu: HMS), održane u subotu, i to dana 24.10.2020. godine, a sve s početkom u
19,00 sati, s mjestom održavanja u Podsusedu, Sportska dvorana Sutinska vrela, Podsusedski trg 14B.
Na skupštinu HMS-a pristupili su predstavnici sljedećih udruženih članica HMS-a, a koji su ujedno i
članovi HMS-a, i to:
Za MK Dmitar Zvonimir sa sjedištem u Osijeku:
- Branko Lozančić;
- Zdenko Kurtović;
- Marija Lozančić;
- Igor Radošević;
Za MK Dubrava sa sjedištem u Zagrebu:
- Antonio Trcin;
- Ivan Bokulić;
Za MK Hamlet sa sjedištem u Zagrebu:
- Filip Vuković;
Za MK Karlovac sa sjedištem u Karlovcu:
- Tin Vrbanc;
- Leo Li;
Za HAMK Mladost sa sjedištem u Zagrebu:
- Matej Kumiša;
- Marko Brkljačić;
Za MK Inter sa sjedištem u Zagrebu:
- Maia Rathwell;
- Ivan Matić;
- Marin Fabijanić;
- Tomislav Bošnjaković;
Za MK Lokomotiva sa sjedištem u Zagrebu:
- Gordana Jajčević;

Za MK Mušketiri sa sjedištem u Zagrebu:
- Željka Leskovac;
Za MK Split sa sjedištem u Splitu:
- Paula Jukić;
- Dino Šourek;
- Marin Lovrić;
- Stipe Mađor-Božinović;
Za Varaždinski mačevalački klub sa sjedištem u Ivanecu:
- Marko Kallay;
Za MSZ sa sjedištem u Zagrebu:
- Martina Zmaić.
Prisutno ukupno 23 od mogućih 33 zastupnika, a sve temeljem pravodobno odaslanog poziva od dana
5.10.2020. godine, a sve s prilozima istome, a u kojemu je predložen sljedeći:

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

DNEVNI RED
Otvaranje i konstituiranje Skupštine HMS-a, i to:
- uvodna riječ Predsjednika HMS-a kao predsjedavajućeg;
- izbor verifikacijske komisije - 3 člana;
- izbor zapisničara;
- izbor 2 ovjerovitelja zapisnika;
Izvješće verifikacijske komisije i utvrđivanje kvoruma;
Usvajanje Dnevnog reda;
Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Skupštine HMS-a, i to sjednice Skupštine HMS-a održane
dana 13.12.2019. godine;
Utvrđivanje registra članova Hrvatskog mačevalačkog saveza na dan 24.10.2020. godine:
- utvrđivanje stanja u registru članova;
- prijedlog IO HMS-a o primanju Mačevalačkog kluba Zagreb u punopravno članstvo;
- obavijest o provedenom brisanju Mačevalačkog kluba VMD iz registra članova;
- prijedlog IO HMS-a o isključenju članica MK Gorica, MK Dinamo Zagreb, MK Galeb, MK
Varaždin, MK Hamlet, MK Rijeka, MO Randa;
Izvješća tijela Hrvatskog mačevalačkog saveza:
- Predsjednika Hrvatskog mačevalačkog saveza o radu u 2019. Godini (sadrži i izvješće IO HMS-a)
- Tajnika o poslovanju HMS-a u 2019. godini
- Izbornika i v.d Direktora nacionalne reprezentacije o radu i rezultatima reprezentacija u 2019. godini
- Nadzornog odbora za 2019. godinu
- Disciplinskog odbora za 2019. godinu
- Rasprava o izvješćima i davanje razrješnice tijelima HMS-a;
Usvajanje financijskog izvještaja za 2019. godinu
- Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od dana 01.01.2019. do dana 31.12.2019.
godine;
- Bilanca na dan 31.12.2019.;
- Financijski izvještaj Tajnika HMS-a;
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8. Prijedlog odluke o izmjeni Statuta HMS-a;
9. Prijedlog Strategije za razvoj hrvatskog mačevanja u Republici Hrvatskoj 2020 – 2032;
10. Razno
Ad 1.
Predsjednik HMS-a kao predsjedavajući – Marko Kallay – otvorio je Skupštinu koja je time i
konstituirana.
Na prijedlog predsjednika HMS-a jednoglasno je prihvaćeno da se sjednica Skupštine tonski snima u
svrhu izrade zapisnika ove skupštine.
U uvodnoj riječi predsjednik HMS-a je istaknu kako je poziv s materijalima poslan u statutom propisanim
rokovima.
Predložio je kao nadopunu Dnevnog reda dodavanjem u točku 1 pod točku 5 verifikacija odluke Izvršnog
odbora HMS-a.
Jednoglasno je prihvaćena izmjena i dopuna Dnevnog reda iz poziva na Skupštinu HMS-a.
Predsjednik HMS-a izvijestio je Skupštinu kako je Izvršni odbor Hrvatskog mačevalačkog saveza (IO
HMS) donio odluku koja je u ingerenciji Skupštine HMS-a, a to je oslobađanje od plaćanja godišnje
članarine za udružene članice HMS-u za 2020. godinu u ovoj teškoj i bremenitoj godini. Oni koji su
uplatili godišnju članarinu za 2020. godinu ona će biti prebačena kao uplata za 2021. godinu, a oni koji to
nisu učinili oslobođeni su plaćanja ove godine. Ovu odluku inače donosi Skupština HMS-a, ali zbog
nemogućnosti sastajanja i prema našim općim aktima i Statutu HMS-a u iznimnim situacijama kada se
skupština ne može održati Izvršni odbor je ovlašten donijeti ovakvu ad hoc odluku. Naime, na skupštini
ne mogu sudjelovati oni koji nisu uplatili godišnju članarinu HMS-u.
Jednoglasno je potvrđena odluka Izvršnog odbora HMS-a u ovom sastavu skupštine.
Na prijedlog predsjednika HMS-a jednoglasno su izabrana sljedeća tijela Skupštine, i to:
- verifikacijska komisija u sastavu: Martina Zmaić, Mirna Borošak i Maia Rathwell;
- zapisničarka: Irena Šuljić;
- 2 ovjerovitelja zapisnika u sastavu: Filip Vuković i Marin Fabijanić.
Ad 2.
Verifikacijska komisija se povukla na pregled punomoći i utvrđivanje kvoruma, te je putem svojeg
predsjednika – gđe Martine Zmaić - izvijestila kako je od ukupno 33 članova Skupštine prisutno njih 23,
što čini kvorum sukladno Statutu HMS-a. Na Redovnoj skupštini HMS-a su nazočna i 4 gosta.
Izvješće verifikacijske komisije je jednoglasno prihvaćeno.
Ad 3.
Predloženi Dnevni red je jednoglasno usvojen s promjenom izglasanom u Ad 1.
Ad 4.
Zapisnik prethodne Redovne skupštine HMS-a, a koja je održana dana 13.12.2019. godine bez
primjedbi je jednoglasno usvojen.
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Ad 5.
Predsjednik HMS-a obavještava kako je u materijalima poslano Stanje u registru članova HMS-a.
Predlaže da se donese odluka o prihvaćanju Stanja u registru članova na dan 24.10.2020.
Stanje u registru članova na dan 24.10.2020. je jednoglasno prihvaćeno.
Predsjedniku HMS-a je iznimno drago što je IO HMS-a donio odluku da se u privremeno članstvo
HMS-a prime Mačevalački klub Zagreb (MK Zagreb) i Mačevalački klub Ban Jelačić (MK Ban Jelačić).
Predlaže Skupštini HMS-a da donese odluku o prihvaćanju njihovih zahtjeva za punopravno članstvo u
HMS-u.
Mačevalački klub Zagreb i Mačevalački klub Ban Jelačić jednoglasno su prihvaćeni u punopravno
članstvo HMS-a.
Predsjednik HMS-a je u ime Skupštine HMS-a čestitao novim članicama HMS-a, zaželio im
dobrodošlicu, te pozvao njihove predstavnike da se predstave.
Predsjednica MK Zagreb Mirna Borošak je pozdravila prisutne, izrazila zadovoljstvo na budućoj
međusobnoj suradnji i zahvalila na prijemu u članstvo.
Predsjedniku HMS-a obavijestio je prisutne kako predstavnika MK Bana Jelačića nema, ali prenosi
njegovu zahvalu za prijem u članstvo.
Verifikacijska komisija se povukla na pregled punomoći i utvrđivanje kvoruma, te je putem svojeg
predsjednika – gđe Martine Zmaić - izvijestila kako od ukupno 36 članova Skupštine prisutno njih 26, a
što čini kvorum sukladno Statutu HMS-a. Na Redovnoj skupštini HMS-a je nazočan i 1 gost.
Predsjednik HMS-a obavijestio prisutne kako je kancelarija HMS-a po službenoj dužnosti provela
brisanje Mačevalačkog kluba VMD iz registra članova HMS-a iz razloga što je taj klub likvidacijom
Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba prestala postojati. Osobno izražava veliko žaljenje što
smo izgubili aktivnog, kvalitetnog i značajnog partnera, ali ga osobno veseli vidjeti Denisa Bičanića
među nama, u svim svojim aktivnostima, kao člana dopredsjednika HMS-a, člana IO HMS-a i
predsjednika Veteranske komisije HMS-a
Predsjednik HMS-a obavještava kako smo raščišćavanjem dokumentacije HMS-a saznali kako su
postojali neki klubovi koji su u određenim periodima HMS-a bili evidentirani kao članovi koji su
sudjelovali na određenim skupštinama HMS-a. One su prestale djelovati ili su u procesima likvidacije i
brisanja iz Registru udruga Republike Hrvatske, a ispunili su se i uvjeti iz Statuta HMS-a za brisanje iz
Registra članova HMS-a.
Stoga je predložio da se donese odluka o brisanju iz Registra članova HMS-a:
MK Gorica, MK Dinamo Zagreb, MK Galeb, MK Varaždin, MK Hamlet, MK Rijeka i MO Randa.
Jednoglasno je prihvaćeno brisanje iz Registra članova HMS-a: MK Gorica, MK Dinamo Zagreb,
MK Galeb, MK Varaždin, MK Hamlet, MK Rijeka i MO Randa.
Predsjednik HMS-a pohvaljuje Irenu Šuljić, tajnicu HMS-a, na kvalitetno iskorištenom vremenu u doba
korone da se cijela kancelarija HMS-a očisti i sva dokumentacija pregleda, sve u elektronskom obliku
pregleda, te da se kancelarija HMS-a dovede u ono stanje u kojem je odavno trebala biti.
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Ad 6.
Predsjednik HMS-a utvrđuje da je Izvješće Predsjednika HMS-a o radu u 2019. godini predano u
materijalima za ovu sjednicu. To je ujedno i izvješće IO HMS-a koje ga je prihvatilo i ujedno time učinilo
i svojim izvješćem. Nije bilo rasprave po ovom pitanju, te je predsjednik HMS-a najavio stvari koje
namjerava još napraviti do kraja svog mandata, a to je: usvajanje Pravilnika o stručnom radu HMS-a,
početak sustavnog školovanja na tragu onoga što smo imali do sada, učinjen je Prijedlog Strategije
razvoja hrvatskog mačevanja u Republici Hrvatskoj 2020.-2032., ustrojiti sustav Nacionalne
reprezentacije. Zahvaljuje Sudačkoj komisiji na dosadašnjem radu i radu na podizanju kvalitete sudaca.
Sugerira aspirantima za predsjednika HMS-a da čitaju Strategiju razvoja hrvatskog mačevanja u
Republici Hrvatskoj 2020.-2032. i naprave svoj plan i program, a sve kako bi i dalje išli zajedno, istim
smjerom i istim tempom.
Nije bilo rasprave, te je predloženo prihvaćanje ovog izvješća.
Izvješće Predsjednika HMS-a o radu u 2019. godini koji je ujedno i izvješće IO HMS-a je
prihvaćeno s većinom glasova i to s 25 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN.
Tajnica HMS-a je izvijestila kako je Izvješće tajnika o poslovanju HMS-a u 2019. godini dostavljeno u
materijalima za skupštinu. Iz izvješća se moglo vidjeti da je odrađeno jako puno posla. Nije bilo rasprave
po ovom izvješću.
Predlaže se usvajanje ovog izvješća.
Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće tajnika o poslovanju HMS-a u 2019. godini.
Predsjednik HMS-a obavijestio je kako će predstaviti Izvješća izbornika i v.d. direktora Nacionalne
reprezentacije o radu i rezultatima reprezentacija u 2019. godini koji su poslani u materijalima. Godina
2019. nije bila rezultatski najbolja, jer stanje u reprezentaciji koju je preuzeo nije bila najbolja. Bilo je
nekoliko situacija koje su evidentno pokazale da sustav u nekim svojim dijelovima ne funkcionira. Nismo
se libili poduzeti mjere da taj dio pokušamo staviti u one okvire koje treba. Nije bilo rasprave po ovim
izvješćima.
Izvješća izbornika i v.d. direktora Nacionalne reprezentacije o radu i rezultatima reprezentacija u
2019. godini su prihvaćena s većinom glasova i to s 24 glasa ZA i 2 glasa SUZDRŽAN.
Izvješće Nadzornog odbora HMS-a za 2019. godinu poslano je u materijalima za skupštinu. Nije bilo
rasprave po ovom izvješću.
Izvješće Nadzornog odbora HMS-a za 2019. godinu je prihvaćeno s većinom glasova i to s 25
glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN.
Uvodno Ivan Matić, član Disciplinskog odbora, je iznio svoje osobne dojmove o izazovima s kojim se
Disciplinski odbor susretao u 2019. godini, a nevezano je za Izvješće Disciplinskog odbora HMS-a za
2019. godinu koje je poslano u materijalima za ovu skupštinu.
Disciplinski odbor je bio zaposlen od prošle skupštine do ove. Izvjestan broj postupaka je pokrenut i
okončan. Ono što je za primijetiti u tim disciplinskim postupcima da u pravilu dođu u valovima kada se
dogodi nekakva situacija koja uzrokuje nekakve nepravilnosti i konflikte itd.. Tada najčešće dolazi do
pokretanja disciplinskih postupaka. Ono što bi bilo dobro i o čemu smo ranije razgovarali da možda ne bi
bilo loše napraviti određene izmjene i dopune u Disciplinskom pravilniku jer onaj problem s kojim se
suočavamo je taj da su u jednom trenutku dobije niz mailovi od kojih neki jesu disciplinske prijave a neke
nisu, a neke se moraju dešifrirati. Puno bi se pomoglo kada bi se na određeni način izmjeni Disciplinski
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pravilnik kako bi postupak postao što više ekspeditivniji. Postoje brojna mišljenja da bi Disciplinski
odbor trebao brže raditi i članovi Disciplinskog odbora daju sve od sebe da što brže rade, a sve imajući u
vidu da se radi o tročlanom tijelu osoba koje u tome nisu profesionalci i koje daju svoj maksimum u
okviru svojih uvjeta i mogućnosti da se predmeti rješavaju što urednije. Bilo je određenih komunikacija
prema HMS-u kako bi se uspostavila jedna evidencija od HMS-a svih disciplinskih postupaka jer je HMS
u više navrata zatražio Disciplinski odbor dostavu izvješća, a sam HMS je bio kontinuirano obaviješten o
svim našim aktivnostima i odlukama i pozdravlja inicijativu o uvođenju ove evidencije.
Predsjednik HMS-a nadopunio je kako je kao predsjednik HMS-a koji je zadužen za uredno
funkcioniranje svih tijela preuzima na sebe suodgovornost za neekspeditivno rješavanje određenog broja
disciplinskih prijava pogotovo ovih u periodu od 2. mjeseca pa do danas. Iznio je Disciplinskom odboru
Akcijski plan koji je trebao biti implementiran već u 11. mjesecu 2019. ali nije. Suodgovornost uz
Disciplinski odbor je na predsjedniku HMS-a, tajnici HMS-a kao i malo na IO HMS-a. Predložene
izmjene i dopune Disciplinskog pravilnika omogućile bi brže i efikasnije djelovanje. Iznio je akcijski plan
Disciplinskog pravilnika, gdje će se kod tajnice HMS-a sve pripremiti vezano za prijave, tj. da ona bude
uredna, kompletna, jasna, sa svim dokazima i izjavama, te da se takav gotov i uređen spis dostavi
Disciplinskom odboru koja će imati sve za svoje brzo i efikasno odlučivanje. Žalba na odluku
Disciplinskom odboru znači da se provede i kontradiktoran postupak pred IO HMS-om kao
drugostupanjskim tijelom, u smislu da se ponovno izvode dokazi, saslušava i sve ono što još treba, ali
tada pred IO HMS-om koji donosi konačnu odluku. Na taj način bi riješili glavni problem, a to je trošenje
vremena u pripremi cijelog postupka za odlučivanje. Mora pohvaliti Disciplinski odbor koji je u svom
mandatu riješili zaostatke iz prethodnog sastava. Ujedno pohvaljuje i IO HMS-a koji je vrlo brzo, kao
drugostupanjsko tijelo, reagiralo i odlučivalo u vrlo kratkom roku što je omogućivalo rješavanje svih onih
postupaka koji su došli do drugog stupnja.
Predlaže usvajanje ovog izvješća uz uputu IO HMS-u i Disciplinskom odboru HMS-a da u najkraćem
roku provede ovaj akcijski plan.
Izvješće Disciplinskog odbora uz je prihvaćeno s većinom glasova i to s 25 glasa ZA i 1 glas
PROTIV.
Predsjednik HMS-a predlaže da se svim tijelima HMS-a dade razrješnica što znači da odobrenje za njihov
rad u 2019. godini. Nije bilo dodatne rasprave.
Jednoglasno je dana razrješnica svim tijelima HMS-a.
Ad 7.
Predsjednik HMS-a obavještava kako je u materijalima dostavljeno: Izvješće o prihodima i rashodima u
2019. godini, Bilanca za 2019. godinu i Financijski izvještaj tajnika za 2019. godinu.
Tajnica HMS-a obavještava kako je Financijski izvještaj za 2019. godinu predan uredno na vrijeme
nadležnim tijelima Republike Hrvatske. Realizirali smo prema Hrvatskom olimpijskom odboru
financijski program za 2019. u cijelosti. Svi sportski programi koji su bili u planu također su realizirani,
kao i Razvojni programi.
Predsjednik HMS-a zahvaljuje tajnici HMS-a i izbornicima na provedbi financijskog plana i programa u
okviru javnih potreba. Izuzetno je teško surađivati s HOO-om jer je izrazito formalan i rigidan, te za
realizaciju našeg plana potrebno je biti jako ažuran, uporan i raditi na tome da se ne dogodi zbog njihove
rigidnosti, a naše aljkavosti, ne dobijemo ona sredstva koja su nam namijenjena. Razina poslovanja u tom
dijelu je dignuta na najvišu moguću razinu i tu smo prepoznati kao jedan od ažurnijih saveza bez ikakve
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zamjerke, gotovo uzor drugim savezima. To ide na čast tajnici HMS-a, izbornicima i sportašima koji
sudjeluju u programima u smislu pravdanja sredstava itd. Godina 2021. je vrlo zahtjevna ne znamo što
nas čeka. Očekujemo određenu redukciju sredstava u volumenu. HOO je ove godine prepoznao
mogućnost prenamjene sredstava. Prije nije bilo moguće napraviti određene prenamjene sredstava, i u
ovom obimu, i tu smo imali velikih problema. Zbog korone se sada uvidjelo da tu treba biti puno
fleksibilniji. Aktivno smo sudjelovali u reizboru Zlatka Mateše za predsjednika HOO-a. Naše član
Izvršnog odbora Iva Gorana Munivranu također je reizabran u Vijeće HOO-a što je izuzetno važno zbog
informiranosti. Postoji mogućnost da jedan naš član postane član jedne od Komisija HOO-a čime bi
mačevanje unutar HOO-a dignuli na još jednu višu razinu. Nije bilo rasprave po izvješćima.
Predlaže usvajanje sva tri izvješća zajedno.
Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od dana 01.01.2019. do dana 31.12.2019. godine,
Bilanca na dan 31.12.2019. i Financijski izvještaj Tajnika HMS-a su prihvaćena jednoglasno.
Ad 8.
Predsjednik HMS-a obavještava kako je u materijalima dostavljen prijedlog izmjena i dopuna Statuta
HMS-a, koji želi sada nadopuniti sa još 2 prijedloga:
1) Da ova skupština donošenjem izmjena i dopuna Statuta HMS-a ovlasti Izvršni odbor HMS-a da ako
postoji potreba ove izmjene i dopune izmijeni i dopuni prema zahtjevu Gradskog ureda za opću upravu
radi potrebe da se izmjene i dopune Statuta u konačnici upišu u Registar udruga Republike Hrvatske.
2) Da se na odgovarajućem mjestu u Statutu HMS-a unese odredba da udružene članice i njihove
eventualne postojeće udružene članice imaju pravo koristiti tijela HMS-a, odnosno opće i pojedinačne
akte i to na odgovarajući način ako bi im bilo to potrebno za njihov rad bez potrebe da imaju ona imaju ta
i takva tijela odnosno da imaju potrebu donositi takve opće i pojedinačne akte uz obvezu ako dođe do
takve primjene odnosno takvog postupanja da u tome obavijeste HMS i nadležna tijela.
Predlaže da ova skupština da autentično tumačenje, a to je da se rokovi u ovom statutu određeni za
ostvarivanje nekih prava i obveza računaju od dana kada usvojimo ove izmjene i dopune, tj. kada one
stupe na snagu. Ujedno da se ovo autentično tumačenje ne uvrštava u Statut HMS-a nego je dio ovog
zapisnika.
Ujedno najavljuje virtualnu skupštinu za kraj godine ako usvojimo ove izmjene i dopune Statuta HMS-a.
Nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda.
Prijedlozi su prihvaćeni s većinom glasova i to s 25 glasa ZA i 1 glas SUZDRŽAN.
Ad 9.
Predsjednik HMS-a zahvaljuje svima koji su sudjelovali u radnim grupama za izradu Strategije. Velika
većina je uvrštena u ovaj prijedlog strategije. Operacionalizacija strategije je održana u srednje ročnom i
dugoročnom planu rada, a to treba biti izborni program novog predsjednika HMS-a. Nije bilo rasprave po
ovoj točki dnevnog reda.
Predložio je usvajanje ovog prijedloga Strategije uz jasnu naznaku sljedećem kandidatu za predsjednika
HMS-a i njegov tim da pročitaju Strategiju i naprave izborni plan koji se temelji na Strategiji, a sve kako
bi se ostvarivali srednje ročni planovi.
Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.
Ad 10.
Martina Zmaić se osvrnula na činjenicu da među prisutnima nije Sanjin Kovačić, dobitnik nagrade za
životno djelo „Milan Neralić“ koja mu je uručena na Prvenstvu Hrvatske 2020. u floretu i sablji, te je
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