
HVS       
HRVATSKI VESLAČKI SAVEZ 
VIJEĆE KLUBOVA 
 
Poštovani, 
 
Uzročno posljedično trenutnoj eskalaciji epidemije virusa SARS-CoV-2 (bolesti 
COVID-19) radi zaštite sudionika, sjednica će se održati putem elektroničkih sredstava 
komunikacije. 
U prilogu dostavljam Poziv za elektroničku sjednicu Vijeća Klubova Hrvatskog 
veslačkog saveza, pripadajući glasački listić te materijale koji pripadaju svakoj točki 
Dnevnog reda s kratkim objašnjenjem o čemu se radi. 
 
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 12. rujna 2020. 
 

- 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 za razrješenje člana Nadzornog odbora 
 

- gosp Nikša Malada, potrebno radi prelaska na drugu funkciju unutar HVS-a. 
 
Za prihvaćanje potrebna natpolovična većina (15 glasova „ZA“). 

 
 
Ad 4. Prijedlog za imenovanje člana Nadzornog odbora 
 

- Predlaže se za novog člana gosp Zvonimir Batinić. 
- Potrebno radi zamjene razriješenog člana gosp Nikše Malade. 

 



Za prihvaćanje potrebna natpolovična većina (15 glasova „ZA“). 
 
 
Ad. 5. Prijedlog za razrješenje članova Izvršnog odbora 
 

- gosp Juraj Gamulin, predlaže se osnovom osobnog traženja. 
- gosp Mirko Ivančić, predlaže se osnovom osobnog traženja. 

 
Za prihvaćanje potrebna natpolovična većina (15 glasova „ZA“). 
 
Ad. 6. Prijedlog za imenovanje članova Izvršnog odbora 
 

- Predlaže se gosp Nikša Skelin. 
- Potrebno radi zamjene razriješenog člana gosp Juraja Gamulina. 
- Predlaže se gosp Nikša Malada. 
- Potrebno radi zamjene razriješenog člana gosp Mirka Ivančića. 

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

 
Ad. 7. Prijedlog Plana i programa rada Hrvatskog veslačkog saveza za 2021. 
 

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

 
Za prihvaćanje potrebna natpolovična većina (15 glasova „ZA“). 
 
Ad. 8. Prijedlog Financijskog plana Hrvatskog veslačkog saveza za 2021. 
 
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“). 
 
Napomena: 
Izvršni odbor Hrvatskog veslačkog saveza na svojoj 2. sjednici, održanoj 7. studenog 
2020. godine u Zagrebu, raspravljao je o točkama Ad.3 do Ad.6 te ih predlaže Vijeću 
na prihvaćanje. 
Izvršni odbor Hrvatskog veslačkog saveza na svojoj 4. sjednici, održanoj 21. prosinca 
2020. godine, održanoj putem elektroničkih sredstava komunikacije, raspravljao je o 
točkama Ad.7 do Ad.8 te ih predlaže Vijeću na prihvaćanje. 
 
 
Hvala, 
 
Zdravko Gajšak 
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