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Z  A P I S N I K 
 
 sa redovne godišnje  Skupštine Enduro motocross kluba Buzet održane 17. 
siječnja 2020. godine u prostorijama Mjesnog odbora Buzet – Goričica  sa početkom u 
19:30 sati. 
 
            Skupštinu Enduro motocross kluba Buzet (u daljnjem tekstu: Udruga) otvorio je 
Emil Jurada predsjednik udruge, pozdravio je  prisutne goste i članove udruge.        
         
              Za današnju Redovitu godišnju Skupštinu udruge EMK BUZET predložio je 
slijedeći 
 
                                                  DNEVNI RED: 
 

1. Izbor radnih tijela Skupštine 
a) zapisničara 
b) 2 ovjerovitelja zapisnika 

2. Postignuti rezultati kluba 
3. Rad kluba u 2019. godini  
4. Financijsko izvješće za 2019. godinu  
5. Plan rada i financijski udruge za 2020. godinu 
6. Izmjena i dopuna statuta (čl 23.) 
7. Razno 
8. Pozdravna riječ gostiju 

 
 
            Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
            Nakon što je dnevni red usvojen, Skupština je započela s radom po usvojenom 
dnevnom redu. 
  
 
       Točka  1. 
         
    Predsjednik Udruge, Emil Jurada predložio je: 
            -  za  zapisničara: Nensi Kodelja Majcan 
            - za ovjerovitelje Zapisnika:Filip Jurada  i Leo Fabijančić 
             

Skupština je na prijedlog predsjednika jednoglasno izabrala predložene članove 
zapisničara i ovjerovitelje Zapisnika.   
         Emil Jurada zahvalio se na izboru i nastavio voditi sjednicu  Skupštine po 
usvojenom dnevnom redu.                 
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      Točka 2.  
 
 Predsjednik udruge Emil Jurada iznio je rezultate kluba postignute u 2019. godini i 
naglasio kako se EMK Buzet natjecao  u tri discipline: super enduro, crosscountry i  
extreme enduro  disciplini. 
 
a) EMK Buzet je osvojio je 5. mjesto u ukupnom poretku Hrvatske u cross countriu i  
extreme enduru. 
 
b) U zemljanim disciplinama Matija Zec je prvak Hrvatske .Također je na 2. mjestu 
ukupno u extreme enduru,3. Mjestu ukupno u cross country-u i 3. mjesto ukupno u super 
enduru.Borjan Španjol zauzeo je 10. mjesto ukupno u cross country-u 
 

    
Predsjednik udruge je istaknuo i sudjelovanje vozača Matije Zeca na svjetski poznatoj 
utrci Erzberg rodeo gdje je osvojio 24. mjesto a sudjelovalo je više od 3000 natjecatelja, 
te čestitao svima na postignutom uspjehu. 
 
      Točka  3. 
 
 Predsjednik udruge Emil Jurada pozdravio je prisutne i podnio izvješća o radu 
udruge u 2019. godini:   
     
a) Cross country  utrka u kojoj je EMK Buzet bio suorganizator 

b) EMK Buzet  pripomogao je u suorganizaciji lokalnih utrka u Marčenegli i Sovinjaku 

c) EMK Buzet oživio je svoju novu stranicu na internetu i kupljen je šator za potrebe 

kluba 

Otvorena je raspravu o podnesenom radu  udruge u 2019. godini u kojoj su sudjelovali 

svi prisutni članovi skupštine. 

 

      Točka 4. 
Podnošenje financijskog izvješća o radu udruge u 2019. godini (u kunama): 
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Otvorena je raspravu o podnesenom financijskom izvješću udruge u 2019. godini u kojoj 

su sudjelovali svi prisutni članovi skupštine. 

      Točka 5. 

Podnošenje i razmatranje prijedloga Programa i plana rada za 2020. godinu: 
           -  CC prvenstvo Hrvatske  
           - organiziranje extreme enduro utrke za PH  
 

           Na video zidu je jasno izložen i financijski  plan za 2020. godinu pa je otvorena   
 raspravu o podnesenom programu i planu rada,te financijskom  planu  udruge u 2020. 
godini u kojoj su sudjelovali svi prisutni članovi skupštine. 
 Nakon provedene rasprave, plan i program rada i financijski plan za 2020. godinu 
je  jednoglasno usvojen. 
 
      Točka 6. 
 
 Predsjednik udruge predložio je izmjenu čl. 23. važećeg statuta EMK Buzet o 
čemu je otvorena javna rasprava.Zaključkom rasprave jednoglasno je odlučeno da se 
broj članova upravnog odbora smanji s devet članova na pet članova od čega skupština 
bira 4 člana a predsjednik je član po položaju. 
 
      Točka 7. 
 

R.br. Opis Primitak Izdatak

1 Početno stanje 4997,38

2 Bankarske naknade 634,80

3 Dotacija – ZSU grada Buzeta 9768,48

4 HMS -članarine,licence 2000,00

5 Knjigovodstvo 2400,00

6 Članarine 1200,00

7 Hitna + sanitet 1236,00

8 Pločice za pehare 112,50

9 Upravne pristojbe 70,00

10 Grad Buzet – projekt 7000,00

11 Održavanje stranice 480,00

12 Gazeba 6750,00

Ukupno: 22965,86 13683,30

Žiro -račun: 9282,56
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 Predsjednik udruge otvorio je raspravu o članarinama za 2020. godinu i o imovini 
EMK Buzet u kojoj su sudjelovali svi prisutni članovi skupštine. 
  
 
      Točka 8. 
 
 Predsjednik se zahvalio svim i izrazio želju i nadu da EMK Buzet više nego ikada 
do sada iskaže jedinstvo i entuzijazam u svojem putu ka ostvarivanju ciljeva i sportskog 
života  uz maksimalnu toleranciju svih članova kluba.  
 
                Budući da je dnevni red iscrpljen Skupština je završila s radom u 21:15 sati. 
 
 
        ZAPISNIČAR:                                                        PREDSJEDNIK   UDRUGE:  
                                                                              
__Nensi Kodelja Majcan__                                           ______Emil Jurada_______ 
      
 
                             

    OVJEROVITELJI:   M.P. 
____Leo Fabijančić___ 
 
______Filip Jurada_____  

 
 


