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Broj 37/7/14

ZAPISNIK
sa Redovne skupštine Zagrebačkog rukometnog saveza održane 18. rujna 2015. godine u prostoriji
za sastanke RK PPD Zagreb, u Zagrebu. Veprinačka 16.
Započeto u 18,00 sati.
Skupštinu otvara predsjednik Saveza Tomislav Grahovac, pozdravlja prisutne i predlaže slijedeći:
dnevni red
1. Usvajanje dnevnog reda
2. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela Skupštine,
3. Izvješće verifikacione komisije,
4. Usvajanje zapisnika izborne Skupštine održane 31. ožujka 2015. godine
5. Programsko izvješće siječanj-rujan 2015. godine
6. Financijsko izvješće siječanj-rujan 2015. godine
7. Izvješće Nadzornog odbora,
8. Statut Saveza izmjene i dopune
9. Razno
Ad 1.
Dnevni red se jednoglasno usvaja, bez primjedbi.
Ad 2.
Predsjednik Saveza, Tomislav Grahovac predlaže:
radno predsjedništvo u sastavu:
Tomislav Grahovac-predsjednik
Klaudija Bubalo – član
Goran Perić - član

Za zapisničara predlaže Zoran Mlinarić

Za ovjerovitelje zapisnika predlaže: Mato Vidović i Krešimir Matić
Za verifikacionu komisiju predlaže: Boris Dvoršek, Dražen Badžek, Marko Boras
Predložena radna tijela Skupštine Saveza jednoglasno se usvajaju bez primjedbi.
Ad 3.
U ime verifikacione komisije član iste Boris Dvoršek izvješćuje da Skupštini prisustvuje 12
od 17 članova Skupštine Saveza, kao predstavnici udruženih članica od kojih njih 12 su tijela
upravljanja u važećem mandatu i koje su upisane u Registar udruga kojeg vodi Gradski ured za
obrazovanje, kulturu i sport u Zagrebu, te da tako Skupština Saveza ima kvorum i može
pravovaljano odlučivati o svim pitanjima po dnevnome redu, a sve su odluke punovažne.
-

prilog: popis učesnika Izborne Skupštine Saveza održane 31.ožujka 2015.

Ad 4.
Predsjednik Saveza Tomislav Grahovac izlaže zapisnik sa Izborne Skupštine Saveza održane
31. ožujka 2015. godine.
Jednoglasno se usvaja zapisnik sa Skupštine Saveza održane 31. ožujka 2015. godine.
-

prilog: zapisnik sa Skupštine saveza održane 31. ožujka 2015. godine.

Ad 5.
Glavni tajnik Saveza Kazimir Ilijaš podnosi Programsko izvješće Saveza za razdoblje od 01.
siječnja 2015. godine do 31. kolovoza 2015. godine. Izvješće će se objaviti na web stranici Saveza.
-

prilog: Programsko izvješće siječanj –rujan 2015.g
Jednoglasno se usvaja, Programsko izvješće Saveza za razdoblje od 01.siječnja 2015
godine do 31. kolovoza 2015 godine

Ad 6.
Glavni tajnik Saveza Kazimir Ilijaš podnosi izvješće o poslovanju Saveza po žiro računima u
razdoblju od 01. siječnja 2015. godine do 31.kolovoza 2015. godine. Izvješće će se objaviti na web
stranici Saveza.
-

prilog: Financijsko izvješće 2015. godinu, Financijsko izvješće siječanj–kolovoz 2015.g
Jednoglasno se usvaja bez primjedbi Financijsko izvješće siječanj–kolovoz 2015.g

Ad 7.
Izvješće Nadzornog odbora podnosi predsjednik Nadzornog odbora Ivan Jira, konstatira da je
Savez radio zakonito sukladno pozitivnim zakonskim propisima i Statutu Saveza, ističe da su
izvorna sredstva redovito doznačavana krajnjim korisnicima u iznosima i po namjenama prema
Programu javnih potreba u sportu Grada Zagreba, te su isti usklađeni sa rebalansom Sportskog
saveza Grada Zagreba kao i Zagrebačkog rukometnog saveza. Realiziran je ukupan program Saveza
za predmetno razdoblje.

-

prilog: Izvješće Nadzornog odbora za razdoblje siječanj - rujan 2015. godinu.
Jednoglasno se usvaja bez primjedbi Izvješće Nadzornog odbora za razdoblje siječanj rujan 2015. godine

Ad 8.
Predsjednik Saveza Tomislav Grahovac ističe kako je poradi izmjena Zakona o udrugama
(NN 74/2014) nužno donijeti izmjene i dopune Statuta Saveza, kao i imenovanje likvidatora udruge
tj. Saveza. Obzirom na navedeno po nalogu predsjednika Saveza Glavni tajnik Kazimir Ilijaš je
izradio izmjene i dopune Statuta Saveza sukladno novotama Zakona o udrugama (NN 74/2014) kao i
usklađenju Statuta Saveza sa Statutom Hrvatskog rukometnog saveza i Sportskog saveza Grada
Zagreba. Navedeni prijedlog izmjena i dopuna Statuta Saveza koji je dostavljen u radnim
materjalima članovima Skupštine, te je objavljen na web stranicama Saveza. Predložene izmjene i
dopune Statuta Saveza stavljaju se na izglasavanje Skupštini Saveza.
-

prilog: Statut Saveza

Jednoglasno se usvajaju izmjene i dopune Statuta Saveza.
Predsjednik Saveza Tomislav Grahovac ističe kako se izmjene i dopune Statuta Saveza koje
je upravo usvojila Skupština Saveza moraju predati u nadležni gradski ured do zadanoga roka 01.
listopada 2015. godine. Nadalje se navodi kako i svi klubovi članovi, te pridruženi članovi moraju
izvršiti usklađivanje Statuta svojih klubova u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o udrugama
(NN 74/2014). Predsjednik Saveza Tomislav Grahovac nadalje navodi kako su svi klubovi upoznati
sa nužnošću izvršavanja zakonskih obveza usklađivanja Statuta, te da ih se putem ureda Saveza
obavijestilo i o svim neophodnim procedurama vezanim uz pitanje usklađivanja Statuta klubova.
Također se ističe kako je nužno imenovati i likvidatora Saveza sukladno Zakonskim novinama, te
člamku 66. usvojenog Statuta.
Predsjednik Saveza Tomislav Grahovac navodi kako za likvidatora predlaže Kazimira Ilijaša
iz Zagreba, Bijenik 152 OIB: 70164276777
- prilog: preslika osobne iskaznice Kazimir Ilijaš
jednoglasno se usvaja imenovanje Kazimir Ilijaš za likvidatora Saveza
Ad 9.
Glavni tajnik Saveza upoznaje Skupštinu kako je odlukom SSGZ-a obveza svih klubova koji
se financiraju putem proračuna u Programu javnih potreba grada Zagreba za sport – rukomet da
izvršavaju svoju obvezu ispunjavanja Aplikacije SSGZ, jer u protivnom, a što je i odredba ugovora
sklopljenog između klubova i Saveza neće se moći isplaćivati namjenska sredstva zbog
neopravdavanja namjenskih sredstava. Također glavni tajnik Kazimir ilijaš informira kako je ured
saveza krenuo s inicijativom da se uz postojeće vođenje selekcija, vodi i škola rukometa te bi tako
proširili mogućnost svim zateresiranim da se omogući treniranje rukometa. Također se ističe kako je
podnesen zahtjev nadležnim gradskim institucijama za zamjenu prostorije Saveza ( soba za
instruktore), te je samo realizacija ugovora u tijeku.
Obzirom da nije bilo daljnjih pitanja niti prijedloga, predsjednik Saveza Tomislav Grahovac
još jednom je zahvalio članovima Skupštine na usphješnom radu, te je u 19.00 sati zaključio rad
Skupštine.

Zapisničar

Predsjednik Saveza

________________

______________________

Zoran Mlinarić

Tomislav Grahovac, dipl.iur.

Ovjerovitelji zapisnika:
1.Mato Vidović ____________________
2. Marko Boras ____________________

