
HVS       

HRVATSKI VESLAČKI SAVEZ 
VIJEĆE KLUBOVA 
10 000 Zagreb, Trg Krešimira Ćosića11 
Tel. +385 1 30 12 350; Fax.  +385 1 55 76 650 
www.veslanje.hr 
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Temeljem članka 31. stavci 1. i 2. i članka 33. stavak 5. Statuta Hrvatskog veslačkog 
saveza, kao i članka 4. stavak 3. i članka 25. Poslovnika o radu Vijeća klubova Hrvatskog 
veslačkog saveza, sazivam: 
 

REDOVNU SJEDNICU VIJEĆA KLUBOVA HVS-a 
koja će se održati putem elektroničkih sredstava komunikacije, 

izjašnjavanjem članova Vijeća putem e-maila u danom roku 
od 27. prosinca 2022. do 29. prosinca 2022. godine do 14,00 sati 

 
Predlažem sljedeći 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Prijedlog za imenovanje: 
1.1 Zapisničara 
1.2 Ovjerovitelja zapisnika 

2. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Vijeća klubova održane 2. srpnja 2022. 
3. Prijedlog Plana i programa rada Hrvatskog veslačkog saveza za 2023. 
4. Prijedlog Financijskog plana Hrvatskog veslačkog saveza za 2023. 
5. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2021. 

 
Napomena: 
Sjednica će se održati putem elektroničkih sredstava komunikacije.  
Sjednica će se održati na način da Glavni tajnik HVS-a punopravnim članovima Vijeća, 
radi njihova izjašnjavanja, dostavlja ovaj Poziv s prilozima i kratkim objašnjenjem za 
svaku točku predloženog Dnevnog reda, te glasački listić. Po točkama dnevnog reda 
članovi će se izjasniti putem e-maila, ili na drugi način koji osigurava zapis o pravoj volji 
člana po svakoj točki Dnevnog reda npr. rukopisnim zaokruživanjem ZA – PROTIV – 
SUZDRŽAN, te skeniranjem i dostavom na mail adresu HVS-a tako označenog 
glasačkog listića, ili osobnom dostavom ispunjenog listića, ili dostavom listića kao 
preporučene poštanske pošiljke, ili na drugi odgovarajući način.   
Sukladno članku 25. stavak 4. Poslovnika o radu Vijeća klubova HVS-a rok za očitovanje 
o predloženom Dnevnom redu, odnosno svakoj o njegovih predloženih točaka počinje 
teći dana 27. prosinca 2022. godine u 14,00 sati, a završava dana 29. prosinca 2022. 
godine u 14,00 sati. 
 
      Predsjednik Vijeća klubova HVS-a 
            

mr. sc. Dražen Crnogaća, v.r. 
 
 
 
 
 
HVS Hrvatski veslački savez                           Vijeće klubova, 27.-29. prosinca 2022. 


