
Z A P I S N I K 
 

 Sa sjednice Skupštine Meñimurskog saveza sportske rekreacije „Sport za sve“ (u daljnjem tekstu: 
Savez), održane 22.09.2015. g. u SGC „Aton“ u Nedelišću. 
 Sjednici Skupštine prisustvovalo je 30 predstavnika od 33 predstavnika koji čine Skupštinu. Prema 
odredbama Statuta postoji dvotrečinski kvorum tako da sve donesene odluke bit će pravovaljane.  

Predsjednica Skupštine Danica Korunić otvorila je sjednicu, pozdravila sve nazočne te predložio da se 
glasovanje na sjednici provodi javno sukladno Statutu dizanjem ruku te je prijedlog jednoglasno prihvačen. 
            Predsjednica je za raspravu predložila slijedeće 
 
      T  E  M  E 
 
  

1. Rasprava o novom Statutu MSSR „Sport  za sve“ 
2. Donošenje Statuta MSSR „Sport za sve“  
3. Kandidiranje za likvidatora saveza 
4. Izbor likvidatora saveza 
5. Razno 
 

Ad1. 
Marijan Vugrinčić dao je informaciju o obavezi Saveza da je 1. listopada 2014. g. 
Stupio na snagu Zakon o udrugama. Sve udruge dužne su uskladiti svoje statute s ovim 
Zakonom u roku od godinu dana od stupanja Zakona na snagu – do 1. listopada 2015. 
godine. Prijedlog Statuta uz zakonsko usklañenje, usklañen je sa Statutom Hrvatskog 
saveza sportske rekreacije „Sport za sve“. Statut je predan Uredu državne uprave 
Meñimurske županije da na njega da primjedbe. Statut je upućen svim predstavnicima 
Skupštine na raspravu. Kako nije bilo primjedbi predlaže da se isti usvoji. 
Predsjednica Skupštine otvara raspravu o prijedlogu Statuta. Budući da nije bilo primjedbi 
zatvara raspravu.  
 

       Ad. 2. 
       Predsjednica daje Statut MSSR „Sport za sve“ na glasovanje. 
       Jednoglasnom odlukom predstavnici Skupštine usvojili su novi Statut Meñimurskog 
       saveza sportske rekreacije „Sport za sve“. 
       Donijeta je odluka da se tajnik Marijan Vugrinčić zadužuje da preda uredu državne 
       uprave zahtjev za upis promjena u registar udruga Republike Hrvatske sa svom potrebnom 
       dokumentacijom. 

 

                   Ad 3. 
                   Predsjednica je predložila da se na osnovu članka 73. Statuta imenuje likvidatora. Za likvidatora 
                   ee predložena Danica Korunić iz Šenkovca, Maršala Tita 109. 

 Predsjednica Skupštine otvara raspravu o imenovanju likvidatora. Budući da nije bilo   
 primjedbi niti drugih prijedloga zatvara raspravu. 
 
 Ad 4. 
 Predsjednica daje prijedlog da se  Danica Korunić imenuje za likvidatora. 
 Jednoglasnom odlukom predstavnici Skupštine izabrali su i imenovali za likvidatora Danicu    
 Korunić. 
 
Ad 5. 
Predsjednica je otvorila tu točku. Kako nije bilo prijedloga za raspravu zatvorila je točku. 
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