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HRVATSKI VESLAČKI SAVEZ 

Nadzorni odbor 
Zagreb, 17. ožujka 2016. godine 
 
 
        

HRVATSKI VESLAČKI SAVEZ 

Vijeće klubova 
  
 

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA  
o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja  

Hrvatskog veslačkog saveza za 2015. godinu 
 
 
 Nadzorni odbor Hrvatskog veslačkog saveza izabran je odlukom Vijeća 
klubova na sjednici održanoj u Splitu, 08. rujna 2012. godine, a sam Nadzorni odbor 
je konstituiran na prvoj sjednici Nadzornog odbora  održanoj 22. rujna 2012. godine u 
Zagrebu,  u sastavu:  
 

- Mladen Mihovilić, predsjednik; 
- Dražen Babić, član; 
- Krunoslav Prentašić, član. 

 
Nadzorni odbor sudjelovao je u radu Hrvatskog veslačkog saveza 

prisustvovanjem na sjednicama Izvršnog odbora Hrvatskog veslačkog saveza, te 
kroz više provedenih aktivnosti tijekom cijele godine, a na temelju zadaća koje su 
postavljene Nadzornom odboru u Statutu HVS-a. 

Na sjednici Nadzornog odbora, koja je održana 17. ožujka 2016. godine u 
Zagrebu, izvršen je nadzor nad djelatnošću HVS-a, provjera zakonitosti u radu i 
materijalno-financijskom poslovanju, uvid u rad tijela HVS-a, tajništva, pregled svih 
akata Saveza, uvid u stanje imovine, poslovanje Saveza u periodu od 1. siječnja 
2015. godine do 31. prosinca 2015. godine s posebnim naglaskom na pregled stanja, 
obaveza i potraživanja Saveza. 

 
ČLANSTVO HVS-a: 

Uvidom u Knjigu evidencije članova u Hrvatski veslački savez učlanjeno je 32 
veslačka kluba, 4 županijska saveza i jedan regionalni veslački savez. U 2015. godini 
u članstvo Saveza primljena su 4 nova kluba i to: VK Adriaco iz Poreča, VK Pag iz 
Paga, VK Ugrinić iz Ugrinića i VK Val iz Splita, a iz članstva su brisani slijedeći 
klubovi: VK Baranja, VK Biljsko jezero, VK Hidrel, VK Omiš, VK Purger, VK Sv. 
Krševan, VK Tisno i VK Torpedo.  

 
TIJELA HVS-a: 

Hrvatski veslački savez svoje djelovanje ostvaruje kroz tijela Saveza, i to: 
Vijeće klubova, posljednje održano 12. prosinca 2015. godine u Zagrebu, 
predsjednika Saveza, Zlatka Buzine koji tu dužnost  obnaša od njegova izbora sa 
sjednice Vijeća klubova održane u Splitu 08. rujna 2012. godine, predsjednik Saveza 
u svom djelovanju obnaša i funkciju Predsjednika Izvršnog odbora, dok funkciju 
predsjednika Vijeća klubova obnaša Dražen Crnogaća od 8. listopada 2004. godine, 
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te je ponovo izabran na Vijeću klubova održanom u Zagrebu 25. travnja 2008. 
godine, te na Vijeću klubova održanom u Splitu 8. rujna 2012. godine a za 
dopredsjednicu je izabrana Ivetta Volčić Žufić, sve sukladno važećim odredbama 
Statuta. 

Izvršni odbor broji 11  članova i to su: Zlatko Buzina, Zdravko Anđel, Branimir 
Bašić, Mirko Benaković, Antonio Buča, Joško Erceg, Mladen Marinović, Kerim  
Mujkić, Mirna Rajle Brođanac, Andrej Smilović i Dragan Stanković. Funkciju 
dopredsjednika Izvršnog odbora u ovom mandatu obnašaju Branimir Bašić i Mirna 
Rajle Brođanac. Tijekom 2015. godine održano je 8 sjednica Izvršnog odbora 
Saveza, sve su imale kvorum i sve donesene odluke su bile pravovaljane. Na sve 
sjednice Izvršnog odbora pisanim putem pozivani su, uz članove Izvršnog odbora i 
članovi Nadzornog odbora, izbornik, predsjednik Vijeća klubova, predstavnik Saveza 
u Skupštini HOO-a, te po potrebi predsjednici povjerenstava HVS-a.   

 

TAJNIŠTVO HVS-a: 

Nadzorni odbor je izvršio nadzor rada tajništva HVS-a gdje je uočeno 
slijedeće: Zdravko Gajšak, glavni tajnik u stalnom radnom odnosu sa HVS-om na 
neodređeno vrijeme te se istom plaća sufinancira iz programa HOO-a. U tajništvu 
HVS-a administrativne poslove obavlja  Sandra Ježić čiji je radno-pravni status 
reguliran sa Savezom Ugovorom o radu na neodređeno vrijeme te se istoj plaća 
sufinancira iz programa HOO-a. Treneri u izabranoj vrsti, Nikola Bralić i Srećko Šuk, 
nisu stalno zaposleni u Savezu, već su isti poslove obavljali temeljem Ugovora o 
djelu, a za što im se naknada sufinancirala iz programa HOO-a. Opće stanje u 
tajništvu u pogledu vođenja evidencije cjelokupne dokumentacije, ulazno-izlazne 
pošte je uredno, a što je posebno vidljivo u vođenju zapisnika sa sjednica Vijeća 
klubova i Izvršnog odbora HVS-a. Tajništvo Saveza je na zahtjev Nadzornog odbora 
u cijelosti dostavilo svu potrebnu dokumentaciju koja je potom pregledana i na 
temelju koje je sastavljen ovaj izvještaj. Registracije natjecatelja klubova, koji su 
podnijeli zahtjev za registracijama u rokovima predviđenim Statutom i pravilima 
natjecanja, izrađuju se na vrijeme.  

Općenito gledajući stanje rada tajništva je ažurno, uredno te se vrlo lako može 
izvršiti uvid u cjelokupno poslovanje Saveza i smatramo da  tajništvo svoje djelovanje 
obavlja primjereno. 

 

AKTI HVS-a: 

Stupanjem na snagu novog Zakona o udrugama u zakonskom roku predan je 
Statut usklađen s novim propisima ali još uvijek nije dobiveno rješenje nadležnog 
Ureda. U tijeku je usklađenje ostalih akata HVS-a s novim Statutom. 

  

IMOVINA HVS-a: 

Nadzorni odbor je izvršio uvid u glavnu knjigu Hrvatskog veslačkog saveza sa 
stanjem imovine na dan 31. prosinca 2015. godine i utvrdio slijedeće: 

Hrvatski veslački savez u svom vlasništvu nema nikakve nepokretne imovine, 
a od pokretne imovine koja se vodi kao vlasništvo Hrvatskog veslačkog saveza popis 
dugotrajne imovine (stanje na dan 31.12.2015.) je u prilogu. 

Na dan 29. prosinca 2015. godine, Inventurno povjerenstvo u sastavu: Mladen 
Mihovilić, Nikola Bralić i Srećko Šuk pregledalo je imovinu Saveza te sastavilo popis i 
prijedlog daljnjeg postupanja po pojedinim stavkama imovine Saveza. 
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POSLOVANJE HVS-a: 

Nadzorni odbor je izvršio uvid u poslovanje Saveza u periodu od 1. siječnja 
2015. godine do 31. prosinca 2015. godine i pri tome pregledao završni račun, 
bilancu i izvještaj o prihodima i rashodima poslovanja Saveza, bilješke uz financijsko 
izvješće za 2015. godinu. Pregledom stanja za 2015. godinu razvidno je da Hrvatski 
veslački savez svoje poslovanje vodi na računu kod  Zagrebačke banke d.d., a da je 
2015. godine prema računu prihoda i rashoda HVS imao na kunskom računu s 
danom 01. siječnja 2015. godine 319.176,00 kn, ukupno 3.956.631,00 kn prihoda i 
ukupno rashoda 3.384.637,00 kn, te je ukupno poslovanje završeno sa stanjem 
računa na dan 31.12.2015. je 575.537,83 kn. Novac u blagajni na dan 31. prosinca 
2015. godine je 229,00 kn. U privitku ovog izvješća dostavlja se preslika računa 
prihoda i rashoda na dan 31. prosinca 2015. godine. Osnovom rezultata odnosno 
plasmana dvije posade na Olimpijske igre HOO je odobrio i doznačio sredstva za 
kupnju opreme za natjecanje i trening za posade dvojca na pariće i samca. 

Temeljem novog zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih 
organizacija HVS je potpisao ugovor o preuzimanju angažmana za obavljanje uvida 
u financijske izvještaje za 2015. godinu s Antea revizijom d.o.o. kojoj je dostavljena 
sva relevantna dokumentacija te će dobiveno izvješće biti objavljeno na web 
stranicama HVS-a u zakonskom roku. 

Hrvatski veslački savez nema nikakovih neizvršenih obveza prema 
dobavljačima niti prema kreditnim institucijama.  
   

Nadzorni odbor se pridružuje čestitkama veslačima, njihovim trenerima i 
klubovima na postignutim sportskim rezultatima. 
Uvidom u vođenje poslovanja Nadzorni odbor je utvrdio da je u 2015. godini Hrvatski 
veslački savez djelovao u skladu sa zakonima, aktima HVS-a i odlukama Izvršnog 
odbora i Vijeća klubova. 
Nadzorni odbor predlaže Vijeću klubova da na svojoj sjednici dana 9. travnja 2016. 
godine usvoji financijsko izvješće Hrvatskog veslačkog saveza za 2015. godinu. 

 
 

Predsjednik Nadzornog odbora: 
    

Mladen Mihovilić, v.r. 
                
        
 
         


