
ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA 

ČAKOVCA    
 
 

Z A P I S N I K   S   R E D O V N E    S K U P Š T I N E 
  
  održane 11. travnja  2017. godine s početkom u 19,00 sati u prostorijama Gradskih 
sportskih bazena Marija Ružić,  u Čakovcu. 
 Prisutno – 26 predstavnika udruga – članica Zajednice; čakovečki gradonačelnik 
Stjepan Kovač, pročelnik Upravnog odjela za društvene, europske i protokolarne poslove 
Grada Čakovca David Vugrinec, predstavnik Grada Čakovca Nikola Dolar, te članovi 
Nadzornog odbora Zajednice; Ivan Vabec i Slobodan Veinović 
 Nakon održane minute šutnje za preminulog člana Izvršnog odbora Maria 
Vehsterbaha Stojana, predsjednik Bojan Ružić  predlažio je sljedeći dnevni red: 
 

 
D N E V N I    R E D 

 
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela 

a.) radno predsjedništvo 

b.) verifikacijska komisija 

c.) zapisničara 

d.) ovjerovjeritelja zapisnika 

2. Donošenje odluke o primanju u članstvo u Zajednici 

3. Donošenje odluke o dodatku kriterijima za raspodjelu sredstava 

4. Podnošenje i razmatranje Izvješća Zajednice za 2016. godinu 

a.) Izvješće o radu Zajednice u 2016. godini 

b.) Izvješće o financijskom poslovanju Zajednice za 2016. godinu 

c.) Izvješće Nadzornog odbora za 2016. godinu 

5. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća 

6. Razmatranje i donošenje Plana rada Zajednice za 2017. godinu 

7. Izbor člana Izvršnog odbora Zajednice 

8. Ostala pitanja 

 
 Dnevni red prihvaćen je jednoglasno sa 34 glasova. 
  
 

Ad. 1. 
 
 U radna tijela preloženi su: 
a) u radno predsjedništvo: predsjednik Bojan Ružić, Anđelko Crnčec, Goran Kolarić 
b) u verifikacijsku komisiju: Ljubica Vrbančić, Dean Panić i Sandra Žbulj 
c) za zapisničara: Tomica Jakopec 
d) za ovjerovjeritelja zapisnika: Mario Vukoja i Tomislav Grubić 
 Predložena radna tijela za Skupštinu jednoglasno su prihvaćena. 
 
 Verifikacijska komisija u sastavu Ljubica Vrbančić, Dean Panić i Sandra Žbulj 
jednoglasno je potvrdila uvidom u dostavljene punomoći da je od 73 članice Zajednice 
Skupštini prisutno 26 članica, da je na Skupštini prisutna potrebna trećina od ukupnog 
broja izabranih predstavnika, te da nazočni čine kvorum, a donesene zaključci i odluke bit 



će pravno valjani sukladno odredbama članka 28. Statuta Zajednice. 
 

Ad. 2. 
 
 Sukladno članku 17. Statuta Zajednice, javnim izjašnjavanjem jednoglasno je 
donijeta odluka da se u članstvo Zajednice prime sljedeće sportske udruge: 
1. Društvo sportske rekreacije Čaki 
2. Karate klub Mabuni 
  

Ad. 3. 
  
 Sukladno članku 31. Statuta Zajednice predloženo je donošenje odluke o dodatku 
Pravilniku o kriterijima za raspodjelu Sredstava kojom se ovlašćuje Izvršni odbor da u 
slučaju mogućnosti i potrebama može odobriti povećanje plaćanje sportskih dvorana za 
dodatna dva sata za mlađe kategorije. Odluka je prihvaćena jednoglasno bez rasprave. 
  

Ad. 4. 
 

 Predsjednik Zajednice predložio je iznošenje izvješća po točki 3., a da se nakon 
toga o njima raspravlja. 
 Izneseni prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 
 Izvješće o radu i Izvješće o poslovanju Zajednice za 2016. godinu podnio je 
Predsjednik Zajednice Bojan Ružić (prilog zapisniku Izvješće o radu Zajednice za 2016. 
godinu i Izvješće o financijskom poslovanju Zajednice za 2016. godinu) 
 Izvješće Nadzornog odbora podnio je Slobodan Veinović. (prilog Zapisniku izvješće 
Nadzornog odbora Zajednice za 2016. godinu). 
 Rasprave po iznijetim izvješćima nije bilo. 
  
 

Ad. 5. 
 
 Javnim izjašnjavanjem jednoglasno su usvojena iznijeta izvješća za: 

1. Izvješće o radu Zajednice za 2016. godinu – 26 glasova za 
2. Izvješće o financijskom poslovanju Zajednice za 2016. godinu – 26 glasova za 
3. Izvješće Nadzornog odbora Zajednice za 2016. godinu – 26 glasova za 

  
Ad. 6. 

 
 Prijedlog plana rada Zajednice za 2016. godinu podnio je predsjednik Bojan Ružić. 
Planom rada za 2017. definirane u osnovne zadaće na kojima Zajednica radi, a odnose se 
na: 
 Financiranje klubova na osnovu postojećih pravilnika i kriterija ZSU Čakovec: 

 Pravilnik o kriterijima za raspodjelu sredstava koji propisuje 

- financiranje redovne djelatnosti (natjecanja) 

- financiranje stručnog rada 

- financiranje korištenja dvorana 

 Kriteriji za financiranje na osnovu zamolbi 
kontrola utroška sredstava 

 ORGANIZACIJA SPORTSKIH KAMPOVA 

 Na osnovu dobrih rezultata iz prethodnih godina nastaviti s organizacijom sportskih 
kampova: LJETNI SPORTSKI KAMPOVI SVAKI TJEDAN – SPORT JEDAN 



IZBOR SPORTAŠA I EKIPA GODINE 
Izbor najboljih sportaša i ekipa godine već je tradicionalan. Uz izbor na svečanosti 

dodijeliti priznanja klubovima i pojedincima i proglasiti perspektivne sportaše. 
ODRŽAVANJE SAJMA SPORTOVA 

Na gradskom trgu klubovi prezentiraju svoje aktivnosti. Posjete sajmu vrtićke i školske 
djece. 

ODRŽAVANJE SKUPŠTINE ZAJEDNICE 
 Predsjednik je obavijestio prisutne kako će od ove godine morati pravdati sva 
financijska sredstva dobivena od Grada. Za to će biti izrađeni posebni obrasci koji će 
morati popuniti i slati tajniku Zajednice. 
 Javnim izjašnavanjem, jednoglasno s 26 glasova za, usvojen je predloženi Plan 
rada Zajednice za 2017. godinu. 
  

Ad. 7. 
 

 Zbog smrti člana Izvršnog odbora Maria Vehsterbaha Stojana predsjednik Bojan 
Ružić predložio je da novi član bude SANDRA ŽBULJ, predsjednica KK Međimurje kao 
predstavnica košarkaškog sporta. 
 Zbog nemogućnosti izvršvanja svojih obveza u Nadzornom odbora dosadašnjeg 
člana Tihomira Grgića, predsjednik Ružić predložio je da novi član bude DEJAN SLUKIĆ, 
tajnik KK Globus, kao predstavnik borilačkih sportova. 
 Javnim izjašnjavanjem, jednoglasno s 26 glasova za usvojen je prijedlog 
predsjednika te je za članicu Izvršnog odbora izabrana Sandra Žbulj, a za člana 
Nadzornog odbora Dejan Slukić 
  

Ad. 8. 
 

  Predsjednik Kluba odbojke na pijesku Ivan Vabec zahvalio je gradonačelniku na 
rješenju "stanarskog" pitanja njegovog kluba. Nakon gubitka prostora kod Ekonomske i 
trgovačke škole i seljakanja, uređuje se igralište i popratni sadržaji na gradskim bazenima 
koji će postati ljetni dom odbojkaša na pijesku. 
 Skupštini se obratio i čakovečki gradonačelnik Stjepan Kovač koji je  čestitao svima 
na postignutim sportskim rezultatima. Govoreći o tome kako Grad prati potrebe sportaša 
istaknuo je da se osim redovne djelatnosti i stručnog rada financira i održavanje sportskih 
objekata kojima upravlja EKOM, financiraju sportske dvorane, obnovila se kuglana i uredilo 
igralište odbojke na pijesku. "Za sport tako sveukupno na godišnjoj razini izdvajamo oko 
10 milijuna kuna" naglasio je gradonačelnik Kovač. Pohvalivši suradnju sa Zajednicom 
rekao je kako su njegova vrata uvijek otvorena i da je on spreman na suradnju i rješavanje 
problema. Zaželio je sportašima puno uspjeha i sreće u daljnjem radu, uz obećanje da će 
ih Grad i dalje maksimalno pratiti. 
   
 Sjednica je završila u 19;50 sati. 
 
Prilozi: 
1. Punomoć članica Zajednice za sjednicu Skupštine ZSU Čakovca održane 11. travnja 
2017. - 26 primjeraka 
2. Odluka o primanju u članstvu KK Mabuni, DŠR Čaki 
3. Odluka o dodatku Pravilniku o kriterijima za raspodjelu sredstava   
4. Izvješće o radu Zajednice za 2016. godinu 
5. Izvješće o financijskom poslovanju Zajednice za 2016. godinu 
6. Izvješće Nadzornog odbora Zajednice za 2016. godinu. 
7. Plan rada Zajednice za 2017. godinu 



8. Odluka o imenovanju Sandre Žbulj u Izvršni i Odluka o imenovanju Dejana Slukića u 
Nadzorni odbor Zajednice 
        
 
Zapisničar :      Ovjerovjeritelji zapisnika: 
 
  
     
Tomica Jakopec     _________________________________ 
                 (Tomislav Grubić) 
 
 
 
        _________________________________
                      (Mario Vukoja) 
 


