
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZAPISNIK S REDOVITE IZVJEŠTAJNE SKUPŠTINE  

ZBORA RUKOMETNIH SUDACA 

VARAŽDIN 
 
 
 
 

U Varaždinu, dana 28.11.2017. godine, održana je redovita Izvještajna  Skupština Zbora 
rukometnih sudaca Varaždin za 2017. godinu. 
 

Skupština je održana u Sportskoj dvorani Arena Varaždin i s radom je započela u 
19:00 sati, a na prijedlog predsjednika Zbora prihvaćen je slijedeći: 

 

SADRŽAJ RADA: 
 

1. Uvodnik Predsjednika Zbora  

2. Imenovanja:  

3.1 Predsjedavatelja i dvojice članova radnog predsjedništva  

3.2 Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika  

3.3 Verifikacione komisije  

3. Izvješće verifikacione komisije  

4. Posvajanje zapisnika s predhodne Skupštine  

5. Izvješća: 

 5.1 Predsjednika zbora o radu Zbora između dvije skupštine  
                   5.2 Predsjednika Arbitražnog vijeća 

                   5.3 Strukovnog povjerenstva 

                   5.4 Blagajničko izvješće rizničara  

5.5 Nadzornog odbora  

      6.   Rasprava po podnijetim izvješćima  

7. Posvajanje izvješća  

       7.1 Predsjednika zbora o radu Zbora između dvije skupštine 

       7.2 Predsjednika Arbitražnog vijeća 

       7.3 Strukovnog povjerenstva 

       7.4 Blagajničko izvješće rizničara 

       7.5 Nadzornog odbora  
8. Usvajanje Propisnika o radu Arbitražnog vijeća 

9. Prijedlog i posvajanje: 

       9.1. Financijskog plana za 2018.godinu 

       9.2. Plana i programa rada Zbora za 2018. godinu  

10. Prispjele poštanske doznačnice; molbe i žalbe  

11. Različito  



Ad. 1.) 
 

Predsjednik zbora, gospodin Vladimir Sokol, pozdravio je sve prisutne i nakon uvodne 
riječi upoznao je nazočne sa sadržajem rada redovite Izvještajne Skupštine, a koji je 
jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad. 2.) 
 

2.1. Imenovano je i radno predsjedništvo kojem je predsjedavao gospodin Marijan 
Mraz, a za članove radnog predsjedništva izabrani su gospodin Siniša Bosak i gospodin Josip 
Cepanec. 

2.2. Za zapisničara je imenovan gospodin Željko Herceg, dok su kao dva ovjerovitelja 
zapisnika imenovani gospodin Robert Magić i gospodin Matija Cingesar. 

2.3 U verifikacionu komisiju izabrani su gospodin Zlatko Ladić kao predsjednik, te 
gospoda Davor Lončar i Mario Mraz kao članovi. 

Sva imenovanja prihvaćena su jednoglasno. 
 

Ad. 3.) 

 

Verifikaciona komisija u gore navedenom sastavu izvijestila je da je na Skupštini 
prisutno natpolovična većina članova (37 od 71), te su sve odluke koje će biti donesene, 
pravovaljane.  
 

Ad. 4.) 
 

Gospodin Vladimir Sokol upoznao je nazočne sa sadržajem zapisnika s prethodne 
Izvještajne Skupšitne Zbora rukometnih sudaca Varaždin (zapisnik je objavljen na web 
stranicama Zbora), a nakon ćega je isti jednoglasno posvojen. 
 

Ad. 5.) 
  

5.1  Predsjednik Zbora, gospodin Vladimir Sokol podnio je izvješće o radu Zbora u 

vremenu između dvije Skupštine, a  isto se nalazi u privitku zapisnika. 
5.2   Predsjednik Arbitražnog vijeća, gospodin Matko Murić podnio je izvješće rada 

Arbitražnog vijeća koje se nalazi u privitku. 
5.3 Predsjednik Strukovnog povjerenstva, gospodin Zlatko Ladić podnio je izvješće o 

radu strukovnog povjerenstva koje se nalazi u privitku. 

5.4  Gospodin Mario Mraz, rizničar Zbora, podnio je blagajnički izvještaj koji se  

nalazi u privitku. 

5.5  Predsjednik Nadzornog odbora, gospodin Vladimir Peković podnio je izvještaj o 

radu Nadzornog odbora koji se nalazi u privitku. 

 

Ad. 6.) 

 

Nakon podnesenih izvješća, o istima je otvorena i rasprava, a za raspravu se nije javio 

nitko od članova Zbora. 

 



Ad. 7.) 

 
Nakon zatvaranja rasprave o podnijetim izvješćima, pristupilo se posvajanju istih, te je 

predsjedavajući nakon glasovanja konstatirao sljedeće: 

7.1. Izvješće predsjednika Zbora o radu Zbora u razdoblju između dvije Skupštine je 
jednoglasno prihvaćeno.  

7.2. Izvješće Arbitražnog vijeća je jednoglasno prihvaćeno. 

7.3. Izvješće Strukovnog povjerenstva je jednoglasno prihvaćeno.  

7.4. Blagajničko izvješće rizničara je jednoglasno prihvaćeno.  

7.5. Izvješće Nadzornog odbora je jednoglasno prihvaćeno. 
 

Ad. 8.) 

 

 Predsjedavajući je otvorio raspravu o prijedlogu Pravilnika o radu Arbitražnog vijeća 

Zbora. Kroz raspravu nije bilo nikakovih nadopuna niti prijedloga o promjeni istog. 

 Nakon rasprave pristupilo se glasovanju o usvajanju Pravilnika o radu Arbitražnog 

vijeća, a isti je usvojen jednoglasno. 

 

Ad. 9.) 

 

Predsjednik Zbora, gospodin Vladimir Sokol predložio je sljedeće: 

 9.1. Financijski plan za 2018. godinu koji se nalazi u privitku zapisnika 

 9.2. Plan i program rada Zbora za 2018. godinu koji se nalazi u privitku zapisnika 

Oba prijedloga, nakon glasovanja, usvojena su jednoglasno. 

 

Ad. 10.) 

 
      Predsjedavajući je obavijestio nazočne kako nije bilo pristiglih poštanskih  doznačica, 

molbi i žalbi. 

Ad. 11.) 

      Predsjednik Zbora, gospodin Vladimir Sokol, istaknuo je potrebu da članovi prikupe 

svu potrebnu dokumentaciju za priznavanje viših kategorija, kako bi istu Zbor pravodobno 

mogao poslati u uredovnicu UHRS-a. 

      Gospodin Siniša Bosak predstavio je nazočnima program tradicionalnog druženja 

članova Zbora za kraj godine koje će se i ove godine održati u pivnici Stari mlin u Trnovcu. 

Svim nazočnima je predočen i pročitan jelovnik s cijenom koštanja od 150,00 kuna po osobi. 

Termin je rezerviran, a druženje će se održati dana 15.12.2017. godine s početkom u 19 sati. 

Mole se svi zainteresirani članovi da se jave gospodinu Siniši Bosaku zaključno sa danom 

11.12. 2017. Godine, kako bi na vrijeme mogli javiti točan broj osoba koje će prisustvovati 

druženju. 



      Na samome kraju, gospodin Vladimir Sokol upoznao je nazočne s odlukom Upravnog 

odbora Zbora kojom Zbor dodjeljuje prigodnu plaketu članovima koji su sakupili 30 i više 

godina rada u Zboru.  

Tako je ista dodjeljena gospodinu Miloradu Jeftiću koji obilježava 35 godina rada u 

Zboru, te gospodinu Miodragu Pekoviću koji je obilježio 40 godina rada u Zboru, a što je 

popračeno gromoglasnim pljeskom. Predsjednik Zbora srdačno im se zahvalio na predanom 

dugogodišnjem radu u podizanju kvalitete djelovanja Zbora. 

      Završno, predsjednik radnog povjerenstva zaključio je Skupštinu pozdravnim riječima 

članstvu zaželjevši im sve najbolje za predstojeće blagdane. 

 

Skupština je završila s radom u 20:00 sati.. 

 

 

PRIVITCI: 

 

-Izvješće Predsjednika Zbora o radu Zbora između dvije Skupštine 

-Izvješće o radu Arbitražnog vijeća 

-Izvješće Strukovnog povjerenstva 

-Financijsko izvješće rizničara 

-Izvješće Nadzornog odbora 

-Pravilnik o radu Arbitražnog vijeća 

-Financijski plan Zbora za 2018. godinu 

-Plan rada Zbora za 2018. Godinu 

 

 

 

ZAPISNIČAR:  OVJEROVITELJI ZAPISNIKA: 

Željko Herceg ______________ 1.Robert Magić ___________________ 

  2.Matija Cingesar ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 

MB 

 

 
 
Varaždin; 15.12.2017. godine 


