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ZAPISNIK S REDOVNE SKUPŠTINE
održane 14. lipnja 2022. godine s početkom u 19,00 sati u prostorijama Gradskih
bazena Čakovec, Športska 2.
Prisutno –
Predsjednik Bojan Ružić predložio je sljedeći:
DNEVNI

RED

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela
a.) verifikacijske komisije
b.) zapisničara
c.) ovjerovitelji zapisnika
2. Donošenje odluke o primanju u Zajednicu
3. Podnošenje i razmatranje Izvješća Zajednice za 2021. godinu
a.) Izvješće o radu Zajednice u 2021. godini
b.) Izvješće o financijskom poslovanju Zajednice u 2021. godini
c.) Izvješće Nadzornog odbora za 2021. godine
4. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća
5. Ostala pitanja
6. Davanje razrješnice dosadašnjem predsjedniku, dopredsjedniku, članovima Izvršnog
i Nadzornog odbora
Dnevni red prihvaćen je jednoglasno.

Ad. 1.
U radna tijela predloženi su:
a) u verifikacijsku komisiju: Nenad Nemec, Ivan Vabec, Ljubica Vrbančić
b) za zapisničara: Tomica Jakopec
c) za ovjerovitelje zapisnika: Marin Horvat, Mario Vukoja
Predložena radna tijela za Skupštinu jednoglasno su prihvaćena.
Verifikacijska komisija u sastavu Nenad Nemec, Ivan Vabec, Ljubica Vrbančić
jednoglasno je utvrdila uvidom u evidenciju prisutnosti da je od 81 člana Skupštine,
Sjednici Zajednice Skupštini prisutno je 34 člana, čime je zadovoljen članak 2. Statuta
Zajednice, odnosno da je za donošenje pravovaljanih odluka na Skupštini dovoljna jedna
trećina članova. Izvješće komisije predano je radnom predsjedništvu i uvrštava se kao
prilog zapisnika sjednici Skupštine.
Ad. 2.
Tajnik Jakopec je rekao da su među materijalima dva prijedloga o primanju u
Zajednicu – Speleološke udruge Međimurje i Hrvatskog planinarskog društva Međimurje.
Naglasio je da obje udruge zadovoljavaju sve uvjete sukladno Statutu da postanu
punopravne članice Zajednice.
Predsjednik Ružić je dao odluke o primanju na glasanje. Odluke su
prihvaćene jednoglasno.
Ad. 3.
Predsjednik Ružić je rekao da su svi materijali i izvješća poslana mailom prije
sjednice skupštine. Nakon toga je u kratkim crtama predstavio izvješća.
Kao prvo, naglasio je da je i u 2021. godini bila nastavljena pandemija koronavirusa,
zbog čega su brojna natjecanja bila obustavljena i što je otežalo rad sportskih klubova.
Posebna pozornost posvećena je trenerima, pa su sredstva Grada prvo bila doznačena
upravo trenerima. Organiziran je i tradicionalni izbor Najsportaša, unatoč ograničenjima,
17. godinu zaredom organiziran je i projekt „Svaki tjedan, sport tjedan“ koje je
sufinanciralo i MINT s iznosom od 104.650 kn (gotovo u cijelosti). Zajednica je koordinirala
i obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana te niz drugih akcija (npr. volonteri u parku,
darivanje krvi čakovečkih sportaša, čakovečke sportske legende itd). Kombi vozila
Zajednice se maksimalno koriste (napravila su cca 70000km).
Što se financijskog izvješća tiče, rekao je da su prihodi iznosili 2.689.078,10kn
(dotacije Grada), iz državnog proračuna 104.650 kn, povrat za programe koji nisu
provedeni zbog kovida 21.170 kn, ostali prihodi 7.030 kn, kampovi 28.300 kn te kamate
0,61kn te su ukupni prihodi iznosili 2.850.228,71kn. Gotovo 90% troškova iznosili su
transferi klubovima sukladno programskim područjima 2.501.581,26, za dvorane
89.650,50, za plaću tajnika 152.446,15kn, održavanje kombija 27.504,22, trošak kampova
(razlika) 50.472,77 kn, ostali troškovi 3.930,25 kn, izbor Najsportaša 12.076,34 kn i
naknade banci 1.963,67 kn, odnosno, ukupno su troškovi iznosili 2.839.633,16. Time je
ostvaren višak prihoda 10.595,55 kn.
Izvještaj Nadzornog odbora o radu Zajednice prezentirao je Nikola ???. Utvrđeno
je da je održano 6 sjednica Izvršnog odbora te jedna Skupština. Dodao je da su članovi

Nadzornog odbora sudjelovali na sjednicama IO i pratili njihov rad, te utvrdili da je IO
donosio sve odluke u skladu sa Statutom i Pravilnicima Zajednice. Također, potvrdio je i
vjerodostojnost financijskog Izvješća Zajednice za 2021. godinu.
Nakon toga predsjednik Ružić je otvorio raspravu o Izvješćima. ??? je rekao da
je najveći problem bilo sufinanciranje od strane Grada, te da je njegovo mišljenje da
odluka Grada iz prosinca 2021. nije bila dobra, a vezano uz sufinanciranje 80% + 20%. Na
to ga je Nikola??? ispravio da je to bila odluka Zajednice. ??? se uključio u raspravu,
navevši pozitivan primjer, a to su liječnički pregledi, što je uveliko olakšalo rad klubovima.
Nakon toga predsjednik Ružić je zaključio raspravu i dao izvješća na prihvaćanje.
Ad. 4.
Odluke o prihvaćanju Izvješća donesene su jednoglasno.
Ad. 6.
Predsjednik Ružić je otvorio ovu točku rekavši da nakon redovne, odmah slijedi i
izborna Skupština Zajednice. Rekao je da se prije toga mora razriješiti staro rukovodstvo.
Također, zahvalio je svima i na dosadašnjoj suradnji i podršci. Dodao je da su tijekom svih
ovih godina pokazali veliko jedinstvo, te da su uvijek radili na dobrobit sportaša.
Nakon toga je dao na glasanje davanje razrješnice dosadašnjem predsjedniku,
dopredsjedniku, članovima Izvršnog i Nadzornog odbora. Odluka o davanju razrješnica
donesena je jednoglasno.
Sjednica je završila u XX,XX sati.
Prilozi:
1. Izvještaj o radu
Zapisničar :

______________________
(Tomica Jakopec)

MP

Ovjerovjeritelji zapisnika:

___________________________
(Mario Vukoja)

____________________________
(Marin Horvat)

