
SKUPŠTINA 2005. 
 

Zapisnik redovne Godišnje skupštine Saveza održane 1. travnja 2005. godine u Zagrebu, dvorana 
Zagreb Doma sportova, Trg sportova 11 od 18.00 do 18.22 sata.  

Nazočni: Lidija Petrinović Zekan, predsjednica Saveza Berislav Šarić, Sanda Šarić (BK Max) Mario 
Hadžihalilović, Šime Zekan (BK Medvedgrad 1998) Maja Šavor, Zlatko Šavor (BK Purger) Mladen 
Nedov, Vinko Vešligaj (BK Ružamrinka) Mladen Lončarec, Željko Miškulin (BK Stella) Silvio Jurčić 
(BK Zagreb Maksimir); 
Izočni: BK Nika (izvan mandata) BK Silent (ispričali se za nedolazak); 
Također nazočan: Ratko Cvetnić, tajnik Saveza  

1. Izbor Verifikacijskog odbora  
1.1 Izbor 
Pozdravivši nazočne predsjednica Petrinović Zekan predložila je da u Verifikacijski odbor uđu gg. 
Mario Hadžihalilović, Berislav Šarić i Zlatko Šavor.  

Prihvaćeno jednoglasno  

1.2 Izvještaj o kvorumu  
Verifikacijski odbor izvijestio je da je nazočno 12 skupštinara, od 17, što čini kvorum, te da 
natpolovičnu većinu nazočnih čini 7. 

Prihvaćeno jednoglasno.  

1.3 Usvajanje dnevnoga reda 
Predsjednica je dala prijedlog dnevnoga reda na raspravu, a kako nitko nije imao izmjena i 
dopuna, predložila je usvajanje. Prihvaćeno jednoglasno.  

2. Ovjera zapisnika i odluka Godišnje skupštine 2005.  
Budući da na ove dokumente nije bilo primjedbi predsjednica je predložila da se isti ovjere. 

Prihvaćeno jednoglasno. 

3. Usvajanje Izvješća o radu u 2004. godini  
Kraći uvod dao je tajnik Saveza Cvetnić naglasivši da se radi o dokumentu koji je Upravni odbor 
predložio za usvajanje. Potom je predsjednica Saveza dala Izvješće na raspravu, a kako nije bilo 
primjedbi, predložila je da se ono usvoji.  

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 1).  

4. Usvajanje Plana i programa rada u 2005. godini  
Kraći uvod dao je tajnik Saveza podsjetivši na napor Upravnoga odbora da uskladi različite 
poglede na planske kriterije te na konstruktivan rezultat toga napora. Potom je predsjednica 
Saveza dala Plan i program na raspravu, a kako nije bilo primjedbi, predložila je da se isti usvoji.  

Prihvaćeno jednoglasno (odluka 1).  



5. Razno  
Tajnik Saveza upozorio je nazočne na sastanak u ZŠS-u na koji su predsjednica i on pozvani, a 
koji saziva novoosnovana Komisija za kontrolu realizacije plana i programa, te je obećao da će o 
zaključcima toga sastanka članstvo biti odmah izvješteno.  

Budući da više nije bilo priloga za ovu točku predsjednica Petrinović Zekan zahvalila se nazočnima 
i okončala sjednicu. 

Predsjednica Saveza Lidija Petrinović Zekan 

 

ODLUKE: 

Odluke Redovne godišnje skupštine Saveza održane 1. travnja 2005. u Zagrebu 

1. Izvješće o radu u 2004. godini prihvaća se u predloženome obliku.  

2. Plan i program rada u 2005. godini usvaja se u predloženom obliku.  

Predsjednica Saveza Lidija Petrinović Zekan  

 


