
ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA
ČAKOVCA   

Z A P I S N I K   S   I Z B O R N E    S K U P Š T I N E 

 održane 17. svibnja  2018. godine s početkom u 19,00 sati u prostorijama Gradskih 
sportskih bazena Marija Ružić  u Čakovcu. 

Prisutno – 34 predstavnika udruga – članica Zajednice;  predstavnik Grada 
Čakovca Nikola Dolar, te članovi Nadzornog odbora Zajednice; Ivan Vabec i Slobodan 
Veinović

Na otvaranju sjednice 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.) ovjerovitelja zapisnika 

2. Donošenje odluke o primanju i prestanku članstva u Zajednici 
3. Podnošenje i razmatranje Izvješća Zajednice za 2017. godinu

a.) Izvješće o radu Zajednice u 2017. godini 
b.) Izvješće o financijskom poslovanju Zajednice za 2017. godinu 
c.) Izvješće Nadzornog odbora za 2017. godinu

4. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća 
5. Davanje razrješnice dosadašnjem predsjedniku, dopredsjedniku, članovima Izvršnog 

i Nadzornog odbora
6. Izbor kandidacijske i izborne komisije
7. Biranje predsjednika, članova Izvršnog odbora, dopredsjednika i članova Nadzornog 

odbora Zajednice
8. Razmatranje i donošenje Plana rada Zajednice za 2018. godinu 
9. Ostala pitanja

Dnevni red prihvaćen je jednoglasno sa 34 glasova. 
 

Ad. 1.

U radna tijela preloženi su:
a) u radno predsjedništvo:  Anđelko Crnčec, Darko Ostoja i Franjo Nemec
b) u verifikacijsku komisiju: Dejan Slukić, Mario Vukoja i Robert Mikac
c) za zapisničara: Tomica Jakopec
d) za ovjerovjeritelja zapisnika: Krešimir Štrukelj i Tomislav Grubić

Predložena radna tijela za Skupštinu jednoglasno su prihvaćena.

Verifikacijska komisija u sastavu Mario Vukoja, Dejan Slukić i Robert Mikac 



jednoglasno je potvrdila uvidom u dostavljene Odluke o izboru predstavnika u Skupštinu 
Zajednice za mandatno razdoblje od 2018. do 2022.  da je od 75 članice Zajednice 
Skupštini prisutno 34 članica, da na Skupštini  nije prisutna potrebna polovici od ukupnog 
broja izabranih predstavnika, te da nazočni ne čine kvorum. Sukladno odredbama članka 
28.  Statuta Zajednice odlučilo se pričekati 30 minuta. Sjednica je nastavljena u 19:35 
kada je Verifikacijska komisija utvrdila da je i dalje prisutno 34 delegata te da prisutni čine 
više od trećine potrebnih delegata, te da postoji kvorum, a doneseni zaključci i odluke bit 
će pravno valjani sukladno odredbama članka 28. Statuta Zajednice. 

Ad. 2. 

Tajnik Zajednice Tomica Jakopec obavijestio je prisutne kako je zahtjev za primanje 
u članstvo podnijelo 6 članica koje imaju status privremene članice. 

Sukladno člancima 17. i članku 31.  Statuta Zajednice, javnim izjašnjavanjem 
jednoglasno je donijeta odluka da se u članstvo Zajednice prime sljedeće sportske udruge:
1. Bokački klub Čakovec
2. Planinarski klub Extrem
3. Nogometni klub Mladost Ivanovec
4. Radio klub Međimurje
5. Šahovski klub Čakovec
6. Udruga za sport i rekreaciju Extrema

Sukladno člancima 17. i članku 31.  Statuta Zajednice, javnim izjašnjavanjem 
jednoglasno je donijeta odluka da se iz članstvo Zajednice brišu sljedeće sportske udruge:
1. Školski sportski klub Lavići
2. Školski sportski klub Orlići
3. Paintball klub Interap
4. Rukometni klub San sport
5. Odbojkaški klub Čakovec
6. Nogometni klub Auto Mikulaj 
7. Nogometni klub Čakovec
8. Nogometni klub Krištanovec

Ad. 3.

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 2017. 
godinu i Izvješće o financijskom poslovanju Zajednice za 2017. godinu). Nakon iznijetih 
izvješća predsjednik Ružić osvrnuo se na svoj posljednji četverogodišnji mandat na kojem 
je bio na čelu Zajednice i zahvalio se svim članovima Izvršnog i Nadzornog odbora na 
dosadašnjoj suradnji. Istaknuo je kako je jedan od najboljih poteza Zajednice bilo 
zapošljavanje profesionalnog tajnika koji je potaknuo brojne aktivnosti, a njegovo 
zapošljavanje nije opteretilo proračun na teret sportaša već su sredstva za njegovu plaću 
osigurana iz gradskog proračuna. Posebno je istaknuo i pohvalio konačno rješavanje 
problema liječničkih pregleda. 

Izvješće Nadzornog odbora podnio je Slobodan Veinović. (prilog Zapisniku izvješće 
Nadzornog odbora Zajednice za 2017. godinu). Iskoristio je priliku da se zahvali i 
predsjedniku i članovima Izvršnog i Nadzornog odbora na odličnoj suradnji kazavši kako 
mu je bila čast obavljati tako odgovornu funkciju. 



Rasprave po iznijetim izvješćima nije bilo.

Ad. 4.

Javnim izjašnjavanjem jednoglasno su usvojena iznijeta izvješća za:
1. Izvješće o radu Zajednice za 2017. godinu – 34 glasova za
2. Izvješće o financijskom poslovanju Zajednice za 2017. godinu – 34 glasova za
3. Izvješće Nadzornog odbora Zajednice za 2017. godinu – 34 glasova za

Ad. 5.

predsjednik radnog predsjedništa Anđelko Crnčec predložio je da se zbog isteka 
mandata razriješe dužnosti:

1. predsjednik Bojan Ružić
2. dopredsjednik Anđelko Crnčec 
3. članovi Izvršnog odbora: Miodrag Novosel, Mario Vukoja, Dean Panić, Stjepan 

Koraj, Sandra Žbulj, Goran Kolarić, Ljubica Vrbančić, Franjo Nemec i Robert Mikac
4. članovi Nadzornog odbora: Slobodan Veinovć, Ivan Vabec i Dejan Slukić

Iznijeti prijedlog jednoglasno je usvojen javnim glasovanjem sa 34 glasova za. 
Nakon razrješnice Bojanu Ružiću, izborni dio sjednice nastavlja voditi radno 
predsjedništvo. 

Ad. 6.

Za članove kandidacijske i izborne komisije predloženi su:
1. Josip Sambolek
2. Iva Prprović
3. Ljubica Vrbančić

Javnim glasovanjem izneseni prijedlozi za kandidacijsku i izbornu komisiju su 
prihvaćeni jednoglasno. 

Ad. 7.

Članovi kandidacijske i izborne komisije utvrdili su kako nije zaprimljena ni jedna 
pisana kandidatura za predsjednika, na upit Josipa Samboleka postoji li prijedlog nekog od 
delegata, Dragan Horvat iz ŽKK Radost predložio je Bojana Ružića za predsjednika. 
Njegov prijedlog podržalo je još deset predstavnika u Skupštini čime je zadovoljen uvjet 
Članka 39. Statuta. Bojan Ružić prihvatio je nominaciju, iako je na posljednjoj izbornoj 
sjednici Skupštine izjavio kako će mu taj mandat biti posljednji. Za prihvaćanje nominacije 
odlučio se jer mu je inače težak i odgovoran posao u posljednjem mandatu olakšao 
profesionalni tajnik. 

Komisija je predložila, budući da je istaknuta samo jedna kandidatura za 
predsjednika, da glasovanje bude javno. Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

Javnim glasovanjem, jednoglasno s 34 glasova za Predsjednika Zajednice sportskih 
udruga Čakovca za mandatno razdoblje od 2018. do 2014. izabran je dosadašnji 
predsjednik Bojan Ružić. 

Predsjednik se zahvalio na ukazanom povjerenju istaknuvši pritom kako će se i 
dalje u svom radu voditi transparentnošću, u skladu sa svim pravilima i aktima za dobrobit 



i napreda sportaša s područja Grada Čakovca. 
Temeljem odredbi Članaka 31. i 33. Statuta Zajednice, članovi Izvršnog odbora i 

dopredsjednik Zajednice biraju se na prijedlog predsjednika iz redova predstavnika u 
Skupštini, na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno birani. Izvršni odbor broji 11 
članova, a Predsjednik Zajednice je automatizmom i predsjednik Izvršnog odbora. 

Nakon kraćih konzultacija Ružić je rekao kako izbor članova nije bio lagan, da je u 
dosadašnjem radu to bio timski rad i da je sve dogovarao s članovima Izvršnog odbora. Iz 
redova Skupštine za članove Izvršnog odbora predložio je:

1. Anđelka Crnčeca - kuglački klub Željezničar
2. Maria Vukoju - Gimnastički klub Marijan Zadravec Macan
3. Miodraga Novosela - GP Ekom d.o.o.
4. Gorana Kolarića - Čakovečki plivački klub
5. Roberta Mikaca - Stolnoteniski klub Mihovljan
6. Dragana Horvata - Ženski košarkaški klub Radost
7. Krešimira Štrukelja - Streličarski klub Katarina Zrinski
8. Ljubicu Vrbančić - Ženski rukometni klub Zrinski
9. Franju Nemeca - Sportsko streljački klub Čakovec
10.Dena Panića. - Škola nogometa Međimurje Čakovec 

Za raspravu se javio delegat MRK Čakovec g. Varošanec koji je postavio pitanje ne 
bi li u Izvršni odbor trebao ući predstavnik drugog rukometnog kluba, a ne ŽRK Zrinski. Na 
to je odgovorio Predsjednik Ružić koji je rekao kako su drugi rukometni klubovi u prošlosti 
imali predstavnika u Izvršnom odboru poput San sporta, RK Perutnina Pipo IPC i RK 
Međimurje. 

Nakon rasprave pristupilo se javnom glasovanju. Većinom glasova, s 33 glasova za 
i jednim glasom protiv usvojen je prijedlog Predsjednika Zajednice za izbor članova 
Zajednice za mandatno razdoblje od 2018. do 2022. godine. 

Predsjednik Ružić za dopredsjednika je predložio Anđelka Crnčeca koji je 
jednoglasno s 34 glasova javnim glasovanjem izabran za dopredsjednika.
 

Tajnik Zajednice objasnio je izbor članova Nadzornog odbora sukladno odredbama 
Članka 46. Statuta koji govori kako Nadzorni odbor ima tri člana, koje bira Skupština iz 
redova javnih i stručnih djelatnika u sportu na prijedlog predstavnika u Skupštini. 
Predsjednika Nadzornog odbora birat će između sebe članovi na prvoj konstituirajućoj 
sjednici.  

Predstavnici nekoliko klubova predložili su Slobodana Veinovoća, ali on je odbio 
nominaciju rekavši kako Grad Čakovec ima drugog kandidata za mjesto u Nadzornom 
odboru. Na njega se nadovezao tajnik rekavši kako je na adresu Zajednice upućeno pismo 
iz Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove Grada Čakovca u kojem 
se za predstavnika Nadzornog odbora predlaže Nikola Dolar. Osim njega Predsjednik 
Ružić predložio je da u Nadzornom odboru budu i Dejan Slukić te Ivan Vabec.

Kandidacijska i izborna komisija tako je predložila sljedeće osobe za članove 
Nadzornog odbora:

1. Nikola Dolar
2. Dejan Slukić 
3. Ivan Vabec

Predloženi su javnim glasovanjem jednoglasno s 34 glasova za izabrani u Nadzorni 
odbor.   



Ad. 8.

Prijedlog plana rada Zajednice za 2018. godinu podnio je predsjednik Bojan Ružić, 
a bio je usvojen . Planom rada za 2018. 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 AKCIJA DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI U SURADNJI S 
CRVENIM KRIŽEM, SUDJELOVANJE U NOĆI MUZEJA, SUDJELOVANJE U 
PROJEKTIMA, PRIJAVE NA NATJEČAJE

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. 

Predsjednik je predstavio i financijski plan za 2018. prema kojem je predviđeno 
2.530.000,00 kn izdataka. 

Javnim izjašnavanjem, jednoglasno s 34 glasova za, usvojen je predloženi Plan 
rada Zajednice za 2017. godinu. 

Ad. 9.

Pod točkom razno za riječ se javio sportski novinar Josip Freiler koji je i član Etičke 
komisije Hrvatskog olimpijskog odbora. Pohvalivši dosadašnji rad Zajednice čestitao je 
vodstvu na uspješnom vođenju. Također je zaželio da i dalje bude primjer drugima u 
Hrvatskoj na području sporta. 

Sjednica je završila u 20;25 sati.

Prilozi:

1. Odluka o izboru predstavnika u Skupštinu Zajednice za mandatno razdoblje 20018. 
- 2022. 34 primjeraka

2. Odluka o primanju u članstvu Nogometni klub Mladost Ivanovec
3. Odluka o primanju u članstvo Radio klub Međimurje
4. Odluka o primanju u članstvo Planinarski klub Extrem
5. Odluka o primanju u članstvo Šahovski klub Čakovec



6. Odluka o primanju u članstvo Boksački klub Čakovec
7. Odluka o primanju u članstvo Udruga za sport i rekreaciju Extrema
8. Odluka o brisanju iz članstva Odbojkaški klub Čakovec
9. Odluka o brisanju iz članstva Školski sportski klub Lavići
10.Odluka o brisanju iz članstva Školski sportski klub Orlići
11. Odluka o brisanju iz članstva Paintball klub Interap
12.Odluka o brisanju iz članstva Rukometni klub San sport
13.Odluka o brisanju iz članstva Nogometni klub Krištanovec
14.Odluka o brisanju iz članstva Nogometni klub Auto Mikulaj
15.Odluka o brisanju iz članstva Nogometni klub Čakovec
16. Izvješće o radu Zajednice za 2017. godinu
17. Izvješće o financijskom poslovanju Zajednice za 2017. godinu
18. Izvješće Nadzornog odbora Zajednice za 2017. godinu
19.Plan rada Zajednice za 2018. godnu

Zapisničar : Ovjerovjeritelji zapisnika: 

Tomica Jakopec _________________________________
          (Tomislav Grubić)

 _________________________________
               (Krešimir Štrukelj)
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