ŠPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA
KLEN ČAČINCI
ZAPISNIK s redovne izvještajne i izborne skupštine ŠRU Klen Čačinci (u daljnjem tekstu
Udruga) održane 21. veljače 2022. godine u Vatrogasnom domu u Čačincima, s početkom u
19:00 sati.
Na skupštini je bilo prisutno 12 članova od ukupno 23, svi s pravom glasa.
Skupštinu je otvorio predsjednik Udruge Renato Šafranko, koji je pozdravio nazočne te je
predstavio sljedeći Dnevni red.
1.Usvajanje Poslovnika o radu i otvaranje Skupštine
2.Izbor radnih tijela Skupštine
1.Radnog predsjedništva
2.zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
3.verifikacijske komisije – 2 člana
4.kandidacijske komisije – 3 člana
3.Podnošenje izvješća o broju nazočnih članova Skupštine od strane Verifikacijske
komisije, sukladnost s čl.32 Uredbe (EU) 1303/2013
4.Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine
5.Izvješće o radu za 2021.
6.Financijsko izvješće za 2021. godinu
7.Izvješće Nadzornog odbora za 2021. godinu
8.Usvajanje izvješće iz točaka
a)Izvješće o radu Udruge
b)Financijsko izvješće
c)Izvješće nadzornog odbora
9.Davanje razrješnice dosadašnjim članovima u tijelima Udruge
a)donošenje Odluke o davanju razrješnice za predsjednika Udruge
b)donošenje Odluke o davanju razrješnice za dopredsjednika Udruge
c) donošenje Odluke o davanju razrješnice za članove Upravnog odbora
d) donošenje Odluke o davanju razrješnice za članove Nadzornog odbora
10.Izbor članova u upravljačka tijela
a)izbor predsjednika Udruge
b) izbor dopredsjednika Udruge
c) izbor članova Upravnog odbora
d) izbor članova Nadzornog odbora
11.Imenovanje disciplinske komisije
12.Usvajanje Financijskog plana Udruge za 2022. godinu
13.Usvajanje Operativnog plana Udruge za 2022. godinu
14.Razno

Ad.1.
Otvaranje Skupštine
Predsjednik Skupštine Udruge Renato Šafranko pozdravio je sve nazočne članove i otvorio
Skupštinu.
Ad.2.
Izbor radnih tijela: a. Zapisničar, b. 2 ovjerovitelja zapisnika,
c. Verifikacijska komisija (Predsjednik i 2 člana) i d. Kandidacijsko-izborna komisija
(Predsjednik i 2 člana)
Za radna tijela Skupštine predloženi su slijedeći:
a. Za zapisničara: Nikica Mačković
b. Za 2 ovjerovitelja zapisnika: Marinko Tolić i Šime Beštek
c. Za Verifikacijsku komisiju: Zdenko Mališ - predsjednik, Drago Kreninger - član i Josip
Pavlović– član
d. Za Kandidacijsko-izbornu komisiju: Šime Koić – predsjednik, Dragan Ravner – član,
Joso Jović - član
Nakon provedenog javnog glasovanja gore predložena radna tijela su izabrana jednoglasno.
Ad.3.
Podnošenje izvješća o broju nazočnih članova Skupštine od strane Verifikacijske komisije,
sukladnost s čl.32 Uredbe (EU) 1303/2013
Verifikacijska komisija na čelu s gospodinom Zdenkom Mališem utvrđuje da je na Skupštini
nazočno 12 članova od ukupno 23 te izvješćuje da Skupština ima kvorum.
Ad.4.
Usvajanje dnevnog reda
Nakon utvrđivanja kvoruma Skupštine i nakon provjere sukladnosti sa čl.32 Uredbe (EU)
1303/2013 te utvrđivanja da su sve odluke koje se donesu na ovoj Skupštini pravovaljane,
predsjednik Udruge, Renato Šafranko, dao je predloženi dnevni red na raspravu i dopunu. Kako
nije bilo dopune ni rasprave isti je dan na usvajanje te je jednoglasno usvojen.
Ad.5.
Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine Udruge
Nakon pročitanog zapisnika i provedenog javnog glasovanja, zapisnik sa redovite sjednice
Skupštine Udruge održane 18.07.2021. godine prihvaćen je jednoglasno.

Ad.8a.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvješća o radu Udruge za 2021.
godinu
Predsjednik Udruge pročitao je izvješće o radu Udruge za 2021. godinu, te otvorio raspravu o
istom. Kako nije bilo primjedbi, isto je dano na glasanje.
Nakon provedenog javnog glasovanja, Skupština Udruge je jednoglasno donijela Odluku o
usvajanju izvješća o radu Udruge za 2021. godinu.
Ad.8b.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju financijskog izvješća Udruge za
2021. godinu
Predsjednik Udruge pročitao je financijsko izvješće Udruge za 2021. godinu, te otvorio raspravu o
istom. Kako nije bilo nikakvih primjedbi, isto je dano na glasanje.
Nakon provedenog javnog glasovanja, Skupština Udruge jednoglasno je donijela Odluku o
usvajanju financijskog izvješća Udruge za 2021. godinu.
Ad.8c.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o
poslovanju Udruge u 2021. godini
Predsjednik Nadzornog odbora Udruge pročitao je izvješće Nadzornog odbora o financijskom
poslovanju Udruge u 2021. godini. Nakon čitanja otvorena je rasprava. Kako nije bilo nikakvih
primjedbi isto je dano na usvajanje.
Nakon provedenog javnog glasovanja, Skupština Udruge jednoglasno je donijela Odluku o
usvajanju izvješća Nadzornog odbora o financijskom poslovanju Udruge u 2021. godini.

Ad.9
Donošenje Odluke o razrješenju članova u tijelima Udruge
Predsjednik Udruge Renato Šafranko objasnio je članovima Udruge da 25.2.2022. izlazi mandat
članovima u tijelima Udruge te kako je potrebno imenovati nove članove u tijela Udruge ili reizbor
postojećih.
Ad.9a.
Donošenje Odluke o davanju razrješnice za predsjednika Udruge
Nakon provedene rasprave i javnog glasovanja, Skupština je jednoglasno donijela Odluku o
davanju razrješnice za predsjednika Udruge.
Ad.9b.
Donošenje Odluke o davanju razrješnice za dopredsjednika Udruge
Nakon provedene rasprave i javnog glasovanja, Skupština je jednoglasno donijela Odluku o
davanju razrješnice za dopredsjednika Udruge.

Ad.9c.
Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Upravnog odbora
Skupština je nakon provedene rasprave i javnog glasovanja, Odluku o davanju razrješnice
članovima Upravnog odbora usvojila jednoglasno.
Ad.9d.
Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
Nakon provedene rasprave i javnog glasovanja, Skupština je Odluku o davanju razrješnice
članovima Nadzornog odbora jednoglasno usvojila.
Ad.10.
Prijedlog kandidata te izvješće Kandidacijsko-izborne komisije o prijedlogu kandidata za
izbor upravljačkog tijela Udruge: a. Predsjednik, b. 2 dopredsjednik, c. Članovi Upravnog
odbora (2 člana), d. Članovi Nadzornog odbora (Predsjednik i 2 člana)
Predsjednik Kandidacijsko-izborne komisije Šime Koić, objašnjava članovima da će sukladno
Statutu novoizabrani predsjednik ujedno biti i osoba ovlaštena za zastupanje Udruge. Također,
sukladno Statutu, predsjednik, dopredsjednik i tajnik su članovi Upravnog odbora po položaju, a
Predsjednik je po položaju ujedno i predsjednik Upravnog odbora. Zbog toga će Skupština
automatski donijeti Odluku o osobi ovlaštenoj za zastupanje.
Predsjednik Kandidacijsko-izborne komisije Šime Koić pročitao je prijedlog liste kandidata u kojoj je
za predsjednika predložen Renato Šafranko, za dopredsjednika Nikica Mačković, za članove
Upravnog odbora Šime Beštek i Željko Mrus,a za članove Nadzorog odbora Šime Koić, Danijel
Volenik te Marinko Tolić. Za predsjednika disciplinske komisije predložen je Dragan Ravner, a za
člana je predložen Josip Pavlović.
Kako nije bilo drugih prijedloga, pročitana lista kandidata dana je na glasanje. Cijela lista kandidata
usvojena je jednoglasno.
Ad.10 a.
Donošenje Odluke o imenovanju Predsjednika
Nakon provedenog javnog glasovanja Odluka o imenovanju Predsjednika Udruge jednoglasno je
usvojena.
Za Predsjednika Udruge imenovan je gospodin Renato Šafranko, OIB: 24963611731, Braće
Radić 2, 33514 Čačinci.
Ad.10 b.
Donošenje Odluke o imenovanju dopredsjednika
Nakon provedenog javnog glasovanja Odluka o imenovanju dopredsjednika je jednoglasno
usvojena.
Za dopredsjednika Udruge imenovan je: Nikica Mačković

Ad.10 c.
Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora
Nakon provedenog javnog glasovanja Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora

jednoglasno je usvojena.
Za članove Upravnog odbora Udruge imenovani su:
1. Šime Beštek
2. Željko Mrus
Ad.10 d.
Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
Nakon provedenog javnog glasovanja Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora
jednoglasno je usvojena.
Za članove Nadzornog odbora Udruge imenovani su:
1. Šime Koić – predsjednik,
2. Danijel Volenik – član
3. Marinko Tolić – član

Ad.11.
Donošenje Odluke o imenovanju članova Disciplinske komisije
Nakon provedenog javnog glasovanja Odluka o imenovanju članova Disciplinske komisije
jednoglasno je usvojena.
Za članove Disciplinske komisije imenovani su:
1. Drago Ravner – predsjednik,
2.Josip Pavlović – član
Ad.12.
Prezentacija i usvajanje financijskog plana Udruge za 2022. godinu
Predsjednik Udruge pročitao je financijski plan i projekcije za 2022. godinu, te otvorio raspravu o
istom. Kako nije bilo nikakvih primjedbi, isto je dano na glasanje. Financijski plan za 2022. godinu
jednoglasno je usvojen.
Ad.13.
Prezentacija i usvajanje operativnog plana Udruge za 2022. godinu
Predsjednik Udruge prezentirao je Operativni plan za 2022. godinu, te otvorio raspravu o istom.
Kako nije bilo nikakvih primjedbi, isto je dano na glasanje. Operativni plan za 2022. godinu
jednoglasno je usvojen.

Ad.14.
Različito
Pod ovom točkom dnevnog reda, novi predsjednik Udruge, Renato Šafranko, zahvalio se
članovima Skupštine što su mu ukazali povjerenje i jednoglasno ga izabrali za predsjednika ŠRU
Klen Čačinci.
Dovršeno u 20:30 sati.
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