
HVS       
HRVATSKI VESLAČKI SAVEZ 
VIJEĆE KLUBOVA 
 
 
Poštovani, 
 
u prilogu dostavljam Poziv za elektroničku sjednicu Vijeća Klubova Hrvatskog 
veslačkog saveza i pripadajući glasački listić.  
Mišljenja sam da nema razloga da priča ne krene. Ukoliko se o tome slažemo molim 
Tajništvo da uz Poziv distribuira i materijale koji pripadaju svakoj točki Dnevnog reda 
s kratkim objašnjenjem o čemu se radi. 
 
Hvala, 
 
Dražen Crnogaća 
 
 
Objašnjenja po točkama Dnevnog reda 
 
Ad 1.  Prijedlog za imenovanjem radnih tijela vijeća 
 

- Izostavljeno Radno predsjedništvo i Verifikacijski povjerenik zbog elektroničkog 
načina održavanja sjednice (prvo zbog izostanka neposrednog vođenja tijeka 
sjednice, drugo zbog činjenice da na ovaj način svi punopravni članovi Vijeća 
čine njegov kvorum). 

- Predlaže se za imenovanje: 
- za zapisničara gđa Sandra Ježić 
- za ovjerovitelja zapisnika gosp Nikša Županović 

 
Za prihvaćanje potrebna natpolovična većina (15 glasova „ZA“).  

 
Ad 2. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Vijeća klubova održane 27.4.2018. 
 

- Uobičajeno i potrebno zbog prezentiranje sadržaja Zapisnika nadležnim 
državnim tijelima, kao i adekvatnog arhiviranja. 

 
Za prihvaćanje potrebna natpolovična većina (15 glasova „ZA“). 

 
Ad 3. Prijedlog Plana i programa rada Hrvatskog veslačkog saveza za 2019. 
 

- Objašnjenje čini priloženi materijal sam za sebe. Materijal je u obvezi kao prilog 
Financijskom planu. 

 
Za prihvaćanje potrebna natpolovična većina (15 glasova „ZA“). 

 



Ad 4. Prijedlog Financijskog plana Hrvatskog veslačkog saveza za 2019. 
 
Financijski plan u najvećem dijelu ovisi o sredstvima HOO-a, te je time u najvećem 
dijelu zadan bez mogućnosti odstupanja osim u slučajevima kasnijih rebalansa za koje 
Vijeće uobičajeno ostavlja pravo Izvršnom odboru da proporcionalno rebalansiranim 
sredstvima smanji – poveća predmetni Plan. 
 
Za prihvaćanje potrebna natpolovična većina (15 glasova „ZA“). 
 
Ad. 5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatskog veslačkog   
saveza. 
 

- Izmjenama i dopunama Statuta omogućuje se prijem u članstvo HVS-a i 
klubovima s izvornim sjedištem izvan RH, ali bez prava na sudjelovanje u 
upravljanju HVS-om, te se kao stalno tijelo Izvršnog odbora utvrđuje 
Povjerenstvo za registraciju veslača. 

 
Za prihvaćanje potrebna 2/3 većina (19 glasova „ZA“). 

 
Ad. 6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji veslača. 
 

- Izmjenama i dopunama predmetnog Pravilnika detaljnije se uređuje njegova 
problematika i to posebno u dijelu koji se odnosi na: 

- uvođenje instituta Povjerenstva za registraciju veslača te djelokrug 
odgovornosti istog (članak 1. i dr.); 

- zaštitu osobnih podataka (članak 2.); 
- umanjivanje mogućnosti višestrukih prijelaza iz kluba u klub tijekom 

kalendarske godine (članak 3.); 
- uređenje mogućnosti ukidanja, ili poništavanja registracije; 

 
Za prihvaćanje potrebna natpolovična većina (15 glasova „ZA“). 

 
Ad. 7. Prijedlog za imenovanje člana Nadzornog odbora 
 

- Potrebno radi imenovanja zamjene preminulom članu gosp Mladenu Mihoviliću. 
- Predlaže se za novog člana gosp Pero Gruin. 

 
Za prihvaćanje potrebna natpolovična većina (15 glasova „ZA“). 

 
 
Napomena: 
Izvršni odbor Hrvatskog veslačkog saveza na svojoj 18. sjednici, održanoj 29. 
studenog 2018. godine u Vodicama, raspravljao je o točkama Ad.3 do Ad.7 te ih 
predlaže Vijeću na prihvaćanje. 
 
Hvala, 
 
Zdravko Gajšak 
 
HVS Hrvatski veslački savez                                           Vijeće klubova, 17. prosinca 2018. 


