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ZAPISNIK
Sastavljen na redovnoj godišnjoj Skupštini Meñimurskog saveza sportske rekreacije
“Sport za sve” Čakovec, održanoj dana 16.12.2015. g. s početkom u 17,00 sati. Sjednica je održana u
NGC „Aton“ u Nedelišću.
Nazočno: 24 člana Skupštine
Odsutno: 6 člana Skupštine
Sjednicu je otvorila predsjednica Saveza Danica Korunić i predložila Teme za
raspravu koju su u pismenoj formi primili svi članovi Skupštine.
Jednoglasnom odlukom nazočnih prihvačene su predložene
TEME
Radni dio Skupštine:
1. Otvaranje Skupštine – predsjednik koji ujedno i predsjedava
Izbor radnih tijela Skupštine: verifikacijske komisije, izbor zapisničara
Izvješće: Verifikacijske komisije
2. Izvješća:
2.1. Rad i djelatnost Saveza u 2015. g.
2.2. Financijsko poslovanje u 2015. g.
2.3. Nadzornog odbora za 2015. g.
3. Program rada i financijski plan za 2016. godinu
4. Rasprava o izvješćima i planovima te njihovo usvajanje
5. Donošenje odluke o godišnjoj članarini za 2016. g.
6. Donošenje odluke o učlanjenju Saveza u članstvo LAG Meñiurski doli i bregi
7. Razno
Svečani dio Skupštine
Podjela zahvala, priznanja i nagrada
Domjenak
Ad 1.
Predsjednica je predložila da u radno predsjedništvo uñe tajnik Marijan Vugrinčić i članica Daniela
Škrobar te da radno predsjedništvo ujedno i vrši funkciju ferifikacijske komisije. Za zapisničara je
predložila Marijana Vugrinčića. Prijedlog je dan na glasovanje. Jednoglasnom odlukom prihvačen je
prijedlog.
Nakon evidentiranja svih članova Skupštine, tajnik Marijan Vugrinčić konstatirao je da od 30 članova
Skupštine nazočno je 24 članova. Prema Statutu postoji kvorum te će sve donesene odluke biti
pravovaljane u skladu sa Statutom Saveza. Usvojeno je da se glasanje vrši dizanjem ruku – javno.
Jednoglasnom odlukom prihvačen je prijedlog predsjednice.
Ad 2.
Svi dokumenti su poslani u pismenoj formi članicama Skupštine.
Kratak osvrt na rad i djelatnost Saveza i financijsko poslovanje u 2015. godini obrazložila je
predsjednica Danica Korunić. Predsjednica Nadzornog odbora Ljiljana Šipuš pročitala je izvještaj
Nadzornog odbora iz kojeg je vidljivo da su aktivnosti Saveza provoñenje u skladu sa planskim
dokumantima i u skladu sa zakonskim propisima. Savez je poslovao pozitivno.
Ad 3.
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30.10.2015. g. u NN, 119/15 objavljen Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i
izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija u kojem se utvrñuje način provoñenja
samoprocjene funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrole neprofitne organizacije te se
propisuje metodologija izrade financijskog plana, izmjena i dopuna financijskog plana, kao i način i
uvjeti izvršavanja financijskog plana. Odredbe Pravilnika odnose se na neprofitne organizacije koje su
obveznici voñenja dvojnog knjigovodstva.
Tajnik je istakao da su sve članice koje vode dvojno knjigovodstvo izraditi svoje programe rada i
financijske planove u skladu sa novim Pravilnikom.
Predložio je da se donese Odluka o nezadovoljstvu udruga grañana o propisivanju i obvezi udruga
grañana da u sustavu financijskog upravljanja i kontrole te izradi i izvraavanju financijskih planova
neprofitnih organizacija je presloženo i da u udrugama grañana koji rade volonterski nema stručnih
kadrova koji bi to mogli kvalitetno raditi. Veliki broj udruga če se morati ugasiti, što je izgleda
Ministarstva financija.
Jednoglasnom odlukom prihvačen je prijedlog da se uputi protesno pismo Ministarstvu financija da se
pojednostavni procedura financijskog upravljanja i kontrole kako ne bi došlo do neželjenih posljedica.
Ad 4.
U raspravi se javila Danica Glad koja je konstatirala da je financijski izvještaj nespretno sročen te da
se iz njega može zaključiti da je Savez negativno poslovao. Ali kada je čula izvještaj Nadzornog
odbora vidjela je da je Savez dobro i pozitivno poslovao. Mišljenja je da se tabela izvještaja za iduću
godinu doradi u smislu transparentnijeg uvida u financijsko poslovanje.
Gospoña Marijan Prekupec istakla je da su ona i Daniela Škrobar završile tečaj za voditelje nordijskog
hodanja.
Kako nije bilo drugih diskusija rasprava je završena.
Predsjednica je dala na glasanje izjveštaj o radu i djelatnosti Saveza u 2015. g., financijskom
poslovanju u 2015. godini, izjveštaj Nadzornog odbora i Program rada i financijskog plana za 2016.
godinu s prijedlogom da se za iduću godinu izradi kvalitetnije financijsko izvješće te da se ukoliko će
trebati Program rada i financijski plan za 2016. godinu doradi u skladu Pravilnika o sustavu
financijskog upravljanja i kontrole te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija.
Jednoglasnom odlukom prihvačena su izvješća i program rada i financijski plan za 2016. g. s
predloženim dopunama.
Ad 5.
Predsjednica je iznjela da je več par godina godišnja članarina članica Saveza 150,00 kuna. Jedan dio
članica neredovito godinama ne plača članarinu i moli da svaka članica provjeri da li je za ovu godinu
platila članarinu i ako nije da to učini. Predlaže da i u 2016. godini članarina iznosi 150,00 kuna. Kako
nije bilo drugih prijedloga zaključila je raspravu i dala na glasanje.
Jednoglasnom odlukom nazočnih usvojen je prijedlog da godišnja članarina u 2016. g. iznosi 150,00
kn.
Ad 6.
Predsjednica je ukratko objasnila da je Lokalna akcijska grupa (LAG) partnerstvo predstavnika javnog,
gospodarskog i civilnog sektora odreñenog ruralnog područja koje povezuje zajedničke značajke kao
što su zajednička tradicija, lokalni identitet, osjećaj pripadnosti te potrebe i očekivanja. Članovima
LAG-a olakšava se pristup fondovima Europske unije kroz zajedničke projekte njihovih lokalnih
zajednica. Članovi LAG-a ostvaruju naime, dodatne bodove prilikom prijave projekata za
sufinanciranje i financiranje fonoda Unije. LAG je odreñen broj svojih članova educirao „Priprema
projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova EU“. Naš Savez ima interes da se učlani u LAG i da
koristi stručne i druge resurse koje LAG nudi. Predlaže da se donese odluka o učlanjenu Saveza u
LAG Meñimurski doli i bregi.
Jednoglasnom odlukom prihvačen je prijedlog da se MSSR „Sport za sve“ učlani u LAG Meñimurski
doli i bregi koji sjedište ima u Nedelišću gdje i Savez ima kancelariju.
Ad 7.
Pod temom razno nije bilo pitanja i prijedloga
Sjednica je završila u 17,40 sati.
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Tajnik je pročitao Odluku o podjeli zahvala, priznanja i nagrada, a predsjednica Danica Korunić i
članica Upravnog odbora Daniela Škrobar su podijelile priznanja. Priznanja su dodijeljena:
DIPLOMU
1. UDRUZI SPORTSKE REKREACIJE «SPORT ZA SVE» MURSKO SREDIŠĆE, za puni
doprinos u organizaciji i provedbi 15. turnira rekreativki Meñimurja u odbojci
2. UDRUZI SPORTSKE REKREACIJE „SPORT ZA SVE“MURSKO SREDIŠĆE, za puni
doprinos i provedbu 10. Županijskog natjecanja u bočanju
3. UDRUZI SPORTSKE REKREACIJE «SPORT ZA SVE» PLEŠIVICA za uspješnu
organizaciju i provedbu 8. odbojkaškog turnira rekreativki Meñimurja u odbojci na
pijesku.
4. DRUŠTVU ŽENA „AMALIJA KRANJEC“ SVETA MARIJA, za uspješnju organizaciju i
provedbu 10. turnira u beli rekreativaca Meñimurja.
6. UDRUZI ŽENA DUNJKOVEC, za uspješnu organizaciju i provedbu 20. Meñimurskog
festivala sportske rekreacije žena
ZAHVALNICE
1. Lani Križarić iz Šenkovca, za dugogodišnju suradnju na aktivnom uključivanju i
provoñenju sportsko-rekreacijskih aktivnosti kao voditelj aerobike i nordijskog
hodanja u aktivnostima koje je provodio ili sudjelovao MSSR „Sport za sve“.
2. Udruzi grañana Gardruža Gardinovec, za dugogodišnje organiziranje i sudjelovanje
članova udruge i grañana lokalne zajednice za raznovrsne programe u području
sportske rekreacije, kulture, javnih dogañanja, obilježavanje meñunarodnih dana i
sl.
3. Udruzi sportske rekreacije „Sport za sve“ Mala Subotica za organizaciju i provedbu
raznovrsnih sadržaja i aktivnosti za svoje članove, mještane lokalne zajednice s
posebnim osvrtom na djecu predškolske i školske dobi, obitelji, članove udruge
grañana i radnike poduzeća
PRIZNANJA
USR „Sport za sve“ Mursko Središće, za 20 godišnjicu rada u kojoj je udruga organizirala
i provela raznovrsne sportsko-rekreacijske programe za grañane svih dobnih skupina.
Članovi udruge organizirali su sportsko-rekreacijske manifestacije na državnom i
županijskom nivou kao domaćini.
1. Za obilježavanje Svjetskog dana pješačenja
USR „Sport za sve“ Mala Subotica
USR „Sport za sve“ Mačkovec
Udruga žena Štefanec
Udruga osoba s intelektualnim teškočama Meñimurske županije
Udruga žena „Breza“ Brezje
USR „Sport za sve“ Plešivica
Udruge grañana "Gardruža" Gardinovec
MEDALJU ZA RAZVOJ I UNAPREðENJE SPORTSKE REKREACIJE
1. Lipić Zdenki iz Murskog Središća, roñena 27.06.1946. godine , članica je USR "Sport za
sve" Mursko Središće.
Već od rane mladosti bavila se sportom i aktivno igrala rukomet, i tu svoju sklonost,
sposobnosti i ljubav prema tjelesnom vježbanju nastavlja kao aktivan član USR „Sport za sve“
M. Središće. Svojim djelovanjem doprinosi prosperitetu sportske rekreacije u našoj sredini.
Prije 20 godina bila je uključena u rad DŠR "Partizan" u Murskom Središću , gdje se isticala
svojim radom i aktivnošću, sudjelovanjem u organizaciji i provedi sportsko rekreativnih
aktivnosti. Zapažena je u radu Udruge i kao bivši član Upravnog odbora , gdje se zalagala za
rješavanja pitanja sportske rekreacije, kako u redovnim , tako i u povremenim oblicima
tjelesnog vježbanja.
Naročito se ističe u radu odbojkaške sekcije, kao igrač, a pogotovo kao sudac. Isto tako
aktivno sudjeluje u organizaciji i provedbi Meñimurskog trunira rekreativki u odbojci kojeg je
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susretimna žena, dugogodišji je član ekipe na Meñimurskim festivalima sportske rekreacije
žena te se uključuje u sve aktivnosti koje provodi naša Udruga na području grada. Za svoj
rad i aktivnost bila je nagrañivana od strane USR "Sport za sve" M. Središće, pohvalnicama
za 10 i 15. godina rada Udruge . Ove godine dobila je plaketu za dugogodišnji rad i
uključivanje u aktivnosti USR "Sport za sve" u sklopu obilježavnja 20-e obljetnice Udruge. Od
MSSR "Sport za sve" već nekoliko godina dobiva i zahvalnicu za obnašanje dužnosti
pomoćnog suca pri održavanju odbojkaškog turnira rekreativki u odbojci.

Nakon podjele priznanja svi zajedno su se zadržali na druženju uz domjenak.

ZAPISNIČAR
Marijan Vugrinčić

PREDSJEDNICA
Danica Korunić

