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ZAPISNIK SA REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE
ZBORA NOGOMETNIH TRENERA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Održane dana 22.02.2019. u Dvorani za sastanke ŽNS Varaždin, Zagrebačka 91
Sjednica je započeta u 18:10 sati.
Popis prisutnih članova udruge na sjednici prilaže se uz zapisnik i čini njegov sastavni dio.
Sjednicu skupštine je sukladno čl.14 Statuta sazvao, te njome predsjeda i vodi je, predsjednik udruge
Izet Terzić.
Predloženi Dnevni red redovne sjednice skupštine:
1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje broja prisutnih članova i kvoruma
2. Prihvaćanje dnevnog reda i izbor radnih tijela Skupštine
3. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Skupštine
4. Izvješće o radu udruge za 2018. godinu
5. Financijsko izvješće za 2018. godinu
6. Izvješće Nadzornog odbora za 2018. godinu
7. Plan rada za 2019. godinu
8. Financijski plan za 2019. godinu
9. Rasprava po izvješćima i prihvaćanje izvješća
10. Obveze trenera u 2019. godini
11. Podjela priznanja i nagrada
12. Ostala pitanja i prijedlozi
AD1. Skupština je započela uvodnim govorom predsjednika ZNT-a I.Terzića uz upućene pozdrave
gostima iz ODNT Lendava, ZNT Međimurja, ŽZNS Varaždin i ŽNS Varaždin koji su nakon toga
pozdravili sve prisutne i zaželjeli uspješan rad Skupštine.
Komisija za verifikaciju članstva u sastavu N.Bunić – predsjednik, K.Janušić – član i D.Posavec – član
izvijestila je da je na današnjoj skupštini od mogućih 165 članova prisutno 65 člana što čini 39,39% pa
Skupština može nesmetano djelovati te donositi pravovaljane odluke. Komisija konstatira da je
natpolovična većina 33 glasa što je dovoljno da donijete odluke budu pravovaljane.
AD2. Predsjednik ZNT-a I.Terzić obrazlaže prijedlog Dnevnog reda izborne sjednice skupštine, te
prijedlog članova radnih tijela skupštine: radno predsjedništvo - I.Terzić, D.Jagačić i V.Špikić ,
zapisničar – G.Labaš, ovjerovitelji zapisnika – N.Bunić, R.Težački. Nema daljnje rasprave. Predlaže
se usvajanje dnevnog reda i radnih tijela skupštine.
Glasalo za: 65 člana ; Glasalo protiv: 0 članova ; Uzdržani: 0 članova.
ODLUKA - prihvaća se predloženi Dnevni red bez izmjena i dopuna.
ODLUKA – prihvaća se prijedlog članova radnih tijela skupštine.
AD3. Predsjednik ZNT-a I. Terzić otvara raspravu o verifikaciji Zapisnika sa godišnje skupštine
održane 23.02.2018.godine, a koji je svim članovima vidljiv na web stranicama udruge. Nema
rasprave. Predsjednik I.Terzić predlaže da se zapisnik s prethodne sjednice verificira u
neizmijenjenom obliku.
Glasalo za: 65 člana ; Glasalo protiv: 0 članova ; Uzdržani: 0 članova.
ODLUKA – Verificira se zapisnik sa redovne sjednice skupštine održane 23.02.2018. godine.

AD4. Predsjednik ZNT-a I. Terzić predstavlja Izvješće o radu za 2018. godinu.
AD5. Rizničar V.Lacković predstavlja Financijsko izvješće za 2018.godinu.
AD6. Predsjednik Nadzornog odbora N.Petek predstavlja Izvješće Nadzornog odbora za 2018.godinu
AD7. Predsjednik ZNT-a I. Terzić predstavlja Plan i program rada za 2019. godinu
AD8. Rizničar V.Lacković predstavlja Financijski plan za 2019.godinu.
AD9. Nema rasprave po navedenim izvješćima. Predsjednik ZNT-a I.Terzić predlaže prihvaćanje svih
podnesenih izvješća.
Glasalo za: 65 člana ; Glasalo protiv: 0 članova ; Uzdržani: 0 članova.
ODLUKA - usvaja se Izvješće o radu za 2018. godinu.
ODLUKA - usvaja se Financijsko izvješće za 2018. godinu.
ODLUKA - usvaja se Izvješće Nadzornog odbora za 2018.godinu.
ODLUKA – usvaja se Plan rada za 2019. godinu.
ODLUKA - usvaja se Financijski plan za 2019. godinu.
AD10. Tajnik ZNT-a G.Labaš upoznao je članove sa svim obvezama u ovoj godini. Odlukom
Upravnog odbora članarina se mora platiti do 31.03.2019. godine. Treneri su obvezni prisustvovati
redovnim seminarima i selekcijama mlađih uzrasnih kategorija za dobivanje licence za sljedeću
sezonu. Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti na edukaciju nogometnih trenera C, UEFA-B i
UEFA-A isključivo putem web stranica Nogometne akademije nakon što Nogometna akademija
raspiše natječaj za edukacije trenera u lipnju ove godine.
AD11. Za izuzetne uspjehe u protekloj sezoni dvadeset dva trenera je primilo prigodne nagrade.
Javno priznanje za životno djelo dodijeljeno je Vladimiru Lackoviću. Svi članovi generacije rođene
1959. primili su zahvalnice i proglašeni su počasnim članovima naše udruge.
AD12. Nije bilo ostalih pitanja i prijedloga.
Dovršeno u 18:50 h.

Ovjerovitelji Zapisnika:

Zapisničar:

Nikica Bunić

Goran Labaš

Robert Težački

Predsjednik ZNT
Izet Terzić

Prilozi:
1. Popis prisutnih članova

