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HRVATSKI STRELIČARSKI SAVEZ                                                                                                                     
ZAGREB, Hrvatskog proljeća 34                                                                                                                  
NADZORNI ODBOR 
Broj:09-04-015                                                                                                                                                             
Datum: 18.04.2015.                                                                                                                                                

ZAPISNIK SA 4. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA                                                                                             
Hrvatskog streličarskog saveza 

 

Nadzorni odbor Hrvatskog streličarskog  saveza  sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama 
Statuta Hrvatskog streličarskog saveza  i Poslovnika o radu Nadzornog odbora održao je 4. sjednicu  
18.04.2015. godine  s početkom u 09:30 sati u prostorijama Hrvatskog streličarskog saveza u Zagrebu. 
Na sjednici su prisutni :                                                                                                                                                            
1.Zvonimir Vavro                                                                                                                                                                                                                                                
2.Daniel Žugec   
3.Krešimir Čadež 
Odsutan zbog radnih obveza: 
1.Krešimir Babok              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                            DNEVNI RED 

1.  Izvješće o Financijskom poslovanju Hrvatskog streličarskog saveza u 2014.godini 
2.  Pregled dokumentacije materijalno - financijskog poslovanja Hrvatskog streličarskog  
 saveza za 2014.godinu. 
3.  Izvješće o Financijskom poslovanju Streličarskog trening centra u 2014.godini 
4.  Pregled dokumentacije materijalno - financijskog poslovanja Streličarskog trening   
centra d.o.o. za 2014.godinu. 
5. Razno 

Nadzorni odbor unaprijed je najavio termin ove sjednice i zatražio da Glavni tajnik  pripremi svu 
potrebnu dokumentaciju, što nije učinjeno uz obrazloženje Glavnog tajnika da računovodstveni biro 
koji za HSS obavlja knjigovodstvene usluge nije dostavio potrebnu dokumentaciju.Utvrđeno je da 
postoji dokumentacija Hrvatskog streličarskog saveza za 2014.godinu pa će Nadzorni odbor raditi po 
točki 2.  Dnevnog reda , a ostale točke će obraditi  na 5.sjednici NO kada budu ispunjeni uvjeti iz 
članka 4.Poslovnika o radu Nadzornog odbora . 
 

Ad-2.  Pregled dokumentacije materijalno - financijskog poslovanja Hrvatskog streličarskog saveza 
za 2014.godinu. 
Članovi Nadzornog odbora  Zvonimir Vavro i Danijel Žugec  su započeli s nadzorom poslovanja 
Hrvatskog streličarskog saveza za 2014.godinu u 9:30 sati uz prisustvo Glavnog tajnika Hrvatskog 
streličarskog saveza. Na raspolaganju su bile knjige ulaznih i izlaznih računa, bankovni izvodi za 
poslovne račune Hrvatskog streličarskog saveza,  knjiga putnih naloga, razni računi za kupljenu robu i 
plaćene usluge. 
Utvrđeno je da ne postoji cjelovito izvješće  Inventurne komisije o popisu nefinancijske i financijske 
imovine. 
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Izvješće o provedenom nadzoru materijalno – financijskog poslovanja Hrvatskog streličarskog saveza  
i nakon provedenog nadzora poslovanja  Streličarskog trening centra d.o.o. činit će jedinstveni 
dokument: „ Izvješće o provedenom nadzoru materijalno – financijskog poslovanja Hrvatskog 
streličarskog saveza  i Streličarskog trening centra d.o.o. za 2014.god„ . 

 

 
Sjednica je završila u 12:45 sati.                                                                 Predsjednik Nadzornog odbora 
                                                                                                                           Hrvatskog streličarskog saveza                                                                                        

                                                                                                                                       Zvonimir Vavro v.r.                                                                                                                                                                                                                                                                                    


