ZAPISNIK SA SJEDNICE
IZBORNE SKUPŠTINE
UDRUGE HRVATSKIH RUKOMETNIH SUDACA

Čakovec, 20. srpanj 2010.
Temeljem odredbi Statuta Udruge hrvatskih rukometnih sudaca, dana 17. srpnja
2010. godine održana je sjednica izborne Skupštine Udruge hrvatskih rukometnih sudaca.
Sjednica je održana u Čakovcu u prostorijama Katoličkog doma, s početkom u 14,00 sati.

NAZOČNI DELEGATI SKUPŠTINE :
Vujnović, Obradović, Kadum, Stančić, Jurinović, Dobranić, Ladić, Belavić, Pavković, Golner,
Volenik, Prpić, Emanović, Jurenec, Božanović, Grgić, Komazin, Giljević, Marin, Modesto,
Marić, Krstanović, Perdić, Paut, Posavec, Sokol, Karabaić, Burić, Milošević, Gubica, Prpić,
Kober, Kordić, Toplak, Stipinović

IZOSTAO :
predstavnik ZRS Grada Daruvara

INI NAZOČNI :
Zubanović, Konjuh, Kaleb, Peković, Rudić, Matejić, Tomović, Bašić, Golub
U odnosu na predloženi Sadržaj rada iz tehničkih razloga utvrĎivanja kvoruma,
zamjenjene su točke 2. i 3. Uz navedenu promjenu Sadržaj rada je prihvaćen jednoglasno.

SADRŢAJ RADA :
1. Uvodnik predsjednika Udruge
2. Imenovanja
2.1. Predsjednika i dva pripadnika Radnog predsjedništva
2.2. Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
2.3. Verifikacione komisije
3. Posvajanje zapisnika s prošle Skupštine
4. Izvješća
4.1.
Verifikacione komisije
4.2.
Predsjednika o radu Udruge hrvatskih rukometnih sudaca u razdoblju
izmeĎu dvije Skupštine
4.3.
Nadzornog odbora
4.4.
Strukovnog povjeresntva
4.5.
Stegovnog povjerenstva
4.6.
Blagajnički izvještaj
5. Rasprava po podnijetim izvješćima
6. Posvajanje izvješća

7. Prijedlog promjena, dopuna i dokinuća Statuta Udruge hrvatskih rukometnih
sudaca
8. Posvajanje promjena, dopuna i dokinuća Statuta Udruge hrvatskih rukometnih
sudaca
9. Razrješnica dosadašnjem rukovodstvu
10. Izbori :
10.1. Predsjednika Udruge hrvatskih rukometnih sudaca
10.2. Članova Upravnog odbora
10.3. Nadzornog odbora
11. Prispjele poštanske doznačnice, molbe i žalbe
12. Različito

A.d. 1.
Predsjednik Udruge hrvatskih rukometnih sudaca gospodin dr. Boris Zubanović,
pozdravio je sve nazočne članove Skupštine i ine nazočne i zaželio uspješan rad,
Skupštinarima je saopćio da je nakon 18 godina odlučio se povući i dati svoj mandat na
raspolaganje, te je stoga sazvao izbornu Skupštinu.
Nakon toga je u svrhu legalnog rada Skupštine iz objektivnih razloga predložio
promjene u Sadržaju rada koji su Skupštinari primili u materijalima uz poziv, i to tako da se
mijenjaju točka 2 i točka 3., te nakon toga isti dao na usvajanje.
Promjena u sadržaju rada te kompletan sadržaj rada usvojeni su jednoglasno, a
glasovanje je bilo javno.

A.d. 2.
Gospodin Zubanović dao je prijedloge o imenovanjima za tijela potrebna za rad
Skupštine i to :
Radno predsjedništvo :
1. Vladimir Vujnović, predsjednik
2. Predrag Krstanović, član
3. Milorad Golner, član
Glasovanje je javno. Za prijedlog je glasovalo 34 članova Skupštine.
Verifikaciona Komisija :
1. Branko Pavković
2. Dragutin Modesto
3. Mario Božanović
Glasovanje je javno. Za prijedlog je glasovalo 34 članova Skupštine.
Zapisničar :
1. Zdravko Golub
Glasovanje je javno. Za je glasovalo 34 članova Skupštine.
Ovjerovitelji zapisnika :

1. Vladimir Sokol
2. Mišo Dobranić
Glasovanje je javno. Za je glasovalo 34 članova Skupštine.

A.d. 3.
Zapisnik s prošle sjednice Skupštine Udruge hrvatskih rukometnih sudaca prihvaćen
je nakon javnog glasovanja jednoglasno sa 34 glasova nazočnih članova Skupštine. Izmjena
i dopuna zapisnika nije bilo.

A.d. 4
4.1. Gospodin Branko Pavković u ime Verifikacione komisije dao je izvješće:
a) Od 36 članova Skupštine sjednici je nazočno 35 delegata, od kojih 34 imaju
valjanu punomoć i imaju pravo glasa, dok jedna punomoć nije pečatom ovjerena
pa se smatra nevažećom i delegat nema pravo glasa na Skupštini. Sjednici nije
nazočan jedino Zbor rukometnih sudaca Grada Daruvara. Sve odluke Skupštine
biti će pravovaljane.
b) Od 36 članova Skupštine nominaciju za predsjednika Udruge prijedlog je dalo njih
35. Sve nominacije su valjane, a glase na ime gospodina Josipa Posavec, koji time
postaje jedini kandidat za predsjednika UHRS-a
4.2. Izvješće Predsjednika Udruge izmeĎu dvije sjednice Skupštine delegatima je
poslana u materijalima za Skupštinu, i čini sastavni dio ovog zapisnika.
4.3.Izvješće Stegovnog povjerenstva Udruge izmeĎu dvije sjednice Skupštine
delegatima je poslana u materijalima za Skupštinu, i čini sastavni dio ovog zapisnika.
4.4. Izvješće Strukovnog povjerenstva Udruge izmeĎu dvije sjednice Skupštine
delegatima je poslana u materijalima za Skupštinu, i čini sastavni dio ovog zapisnika.
4.5. Izvješće Nadzornog odbora Udruge izmeĎu dvije sjednice Skupštine delegatima
je poslana u materijalima za Skupštinu, i čini sastavni dio ovog zapisnika.
4.6. Blagajničko izvješće i završni račun za 2009. godinu je poslano u materijalima za
Skupštinu i čini sastavni dio ovog zapisnika.

A.d. 5
Rasprave po podnijetim izvješćima nije bilo pa su ista pojedinačko data na
glasovanje.

A.d. 6.
Glasovanje je bilo javno, i to:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Izvješće predsjednika UHRS-a prihvaćeno je s 34 glasova ZA.
Izvješće Stegovnog povjerenstva prihvaćeno je s 34 glasova ZA.
Izvješće Strukovnog povjerenstva prihvaćeno je s 34 glasova ZA.
Izvješće Nadzornog odbora prihvaćeno je s 34 glasova ZA.
Blagajničko izvješće i završni račun za 2009. godinu prihvaćeno je s 34
glasova ZA.

A.d. 7.
U materijalima za sjednicu delegati su dobili prijedlog promjena Statuta Udruge
hrvatskih rukometnih sudaca. Predsjednik Radnog predsjedništva ista je pročitao i nakon što
nije bilo rasprave pojedinačno dao na glasovanje sve promjene.
Sve su predložene promjene prihvaćene s 34 glasa ZA.

A.d. 8
Nakon rasprave delegata u Skupštini o predloženim promjenama, predsjednik je dao
na posvajanje predložene promjene, te pojasnio iz kojih je razloga predložena svaka
promjena odredbi Statuta Udruge.
Donosi se :

ODLUKA

o dopuni i promjenama Statuta
Udruge hrvatskih rukometnih sudaca
Članak 1
Mijenja se članak 2 i glasi :
Naziv je Udruge: Udruga hrvatskih rukometnih sudaca.
Kratica je Udruge: UHRS.
Sjedište je Udruge hrvatskih rukometnih sudaca (u nastavku UHRS) u Zagrebu, u
Metalčevoj 5.

Članak 2.
Mijenja se članak 13 i glasi :
Članstvo u UHRS-uz može biti djelatno, počasno i podupirajuće.
Djelatni članovi su oni članovi koji aktivno sudjeluju u radu Udruge i Udruzinim
djelatnostima.

Počasnim članom može postati svaka fizička i pravna osoba koja svojim radom doprinosi
ugledu Udruge i djeluje na njenoj promidžbi. Odluku o dodjeli počasnog članstva donosi
Upravni odbor Udruge na prijedlog Predsjednika.

Podupirajući članovi su oni članovi koji svojim materijalnim i financijskim donacijama
potpomažu rad Udruge a u radu Udruge nemaju nikakva prava i ne obnašaju
dužnosti.
UHRS-ov član posjeduje člansku iskaznicu.
Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice propisuje se posebnom odlukom
Upravnog odbora.
U UHRS-u se vodi popis članova, o kojemu se brine tajnik.

Članak 3
Mijenja se članak 14 i glasi :
Svi djelatni članovi plaćaju članarinu UHRS-u.
O svoti članarine i načinu uplate za svaku natjecateljsku godinu odlučuje Upravni
odbor na predsjednikov prijedlog.
Članak 4
Mijenja se članak 33 i glasi :
Upravni odbor čini sedam (7) do trinaest (13) članova, koje izabire Skupština izmeĎu
UHRS-ovih članova, uzimajući u obzir pripadnost Udruzi prema područnom načelu i članstvu
u udrugama.
U Upravni odbor mogu biti birane osobe koje su se stručnosti i radom u Udruzi
dokazale, i koje uživaju ugled u Udruzi, kao što su članovi koji obnašaju dužnost
predsjednika povjerenstva.
Predsjednik je član Upravnog odbora i upravlja njegovim radom.
Mandat članova Upravnog odbor traje 4 (četiri) godine.
Članak 5
Mijenja se članak 39 i glasi :
Nadzorni odbor čine 3 (tri) člana, od kojih je jedan predsjednik.
Članove Nadzornog odbora izabire Skupština izmeĎu članova koji ne moraju biti
zastupnici u Skupštini, a svojom su se stručnosti i radom u Udruzi dokazali i uživaju ugled u
Udruzi.
Predsjednik Nadzornog odbora ima pravo biti nazočan sjednicama Upravnog odbora
bez prava glasovanja.
Članovi Nadzornog odbora na prvoj sjednici biraju izmeĎu sebe predsjednika, koji
upravlja radom Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svojih članova.
Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine, i nije ograničen.
Nadzorni je odbor ustrojen i započinje mandat nadnevkom na koji je održana sjednica
izborne Skupštine.
Ove promjene vrijede od trenutka donošenja.

A.d. 9
Predsjednik Radnog predsjedništva dao je prijedlog o razrješenju dosadašnjeg
rukovodstva Udruge, i to :
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Predsjednika UHRS-a
Dopredsjednika UHRS-a
Članova Upravnog odbora
Nadzornog odbora

Razrješenja su prihvaćena jednoglasno sa 34 glasa ZA. Glasovanje je bilo javno.

A.d. 10
Izbori – imenovanja :
10.1. Prema izvješću verifikacione komisije postoji samo jedan prijedlog za predsjednika
UHRS-a i to gospodin Josip Posavec
Za predsjednika UHRS-a u narednom četverogodišnjem mandatu izabran je
gospodin Josip Posavec sa 34 glasa.
Predsjedanje sjednicom Skupštine u ovom trenutku preuzima novoizabrani Predsjednik
gospodin Josip Posavec. Zahvalio se na povjerenju, te kazao par riječi o načinu rada
Udruge.
10.2. Za dopredsjednika Udruge na prijedlog mandatara predložena je gospoĎica Helena
Crnojević.
Za dopredsjednika UHRS-a u narednom četverogodišnjem mandatu izabrana
je gospoĎica Helena Crnojević sa 34 glasa.
10.3. Za članove Upravnog odbora predsjednik je predložio Vladimira Sokol, Dubravka
Konjuh, Dragutina Modesto, Matiju Gubica, Joška Perdić, Sašu Martinić, Dalibora
Jurinović, a uz njih automatski članovi Upravnog odbora su i predsjednik i
dopredsjednik.
Za članove Upravnog odbora izabrani su Josip Posavec, Helena Crnojević
Vladimir Sokol, Dubravko Konjuh, Dragutin Modesto, Matija Gubica, Joško
Perdić, Saša Martinić, Dalibor Jurinović sa 34 glasa.
10.4. Za članove Nadzornog odbora predloženi su Predrag Krstanović, Božidar Prpić i
Dragan Kaleb.
Za članove Nadzornog odbora izabrani su Predrag Krstanović, Božidar Prpić i
Dragan Kaleb sa 34 glasa.

A.d. 11
Prispjela je zamolba gospodina Petković Hrvoja za izvanredno ublažanje kazne izrečene
od Strane Stegovnog povjerenstva.
U raspravu se uključio gospodin Veljko Karabaić i upoznao delegate u Skupštini o svojim
razlozima zbog kojih je protiv toga da se g. Petkoviću izvanredno ublaži kazna izrečena
os strane Stegovnog povjerenstva.
Sa 1 glasom ZA, 9 suzdržanih glasova i 24 glasa protiv zamolba gospodina Petković
Hrvoja se odbija.

Gospodin Zubanović je Skupštini dao prijedlog da se našem kolegi Ivi Pranjić dodijeli
jednokratna pomoć u iznosu od 10.000,00 kuna.
Prijedlog gospodina Zubanović Borisa jednoglasno je prihvaćen.

Sjednica je završila s radom u 14,55 sati.

Zapisničar :
Zdravko Golub
____________________
Ovjerovitelji zapisnika :
Vladimir Sokol

Mišo Dobranić

____________________

_____________________

