Godišnje izvješće Nadzornog odbora

Hrvatski savez povijesnih – starodobnih vozila Zagreb

Zagreb, 17. ožujka 2019. godine
Članovima Hrvatskog saveza povijesnih-starodobnih vozila
Izvješće o radu nadzornog odbora Hrvatskog saveza povijesnih vozila za
razdoblje od 15. travnja 2018. do 13. travnja 2019. godine
Ovo Izvješće obuhvaća razdoblje od 15. travnja 2018. godine do 13. travnja 2019.
godine. Nadzorni odbor Hrvatskog saveza povijesnih-starodobnih vozila, u
daljnjem tekstu: Nadzorni odbor, sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama
Zakona o udrugama, te statutom HAVAPA-a i mjerama o radu Nadzornog odbora
kontinuirano je nadzirao vođenje poslova HAVAP-a tijekom 2018. i 2019. godine,
donoseći odluke i zaključke na 4 održane sjednice. Nadzirući vođenje Saveza
Nadzorni odbor je tijekom 2018./2019. godine raspravio mnoga pitanja vezana
uz rad Saveza i njegovih članica.
Sudjelovanja Saveza kroz godinu
Savez je u protekloj godini sudjelovao u brojnim manifestacijama po cijeloj zemlji
i inozemstvu, raspravljalo se i utvrdila su se pravila ocjenjivanja starodobnih
povijesnih vozila i njihovo značenje u današnjem vremenu. Sudjelujući na Auto
Showu prošle godine, gdje smo dobili dva paviljona za postavu starodobnih
povijesnih-starodobnih vozila i obilježivši i obljetnice dvaju oldtimerskih
klubova:30 godina Oltimerskog kluba Zagreb i 20 godina VW Buba kluba Zagreb,
HAVAP je pokazao da je uvažavajući čimbenik na području tehničke kulture.
U Savez je primljeno još pet novih oldtimer klubova u prošloj godini iz cijele
Hrvatske, tako da je HAVAP trenutno najbrojniji i najsnažniji savez povijesnihstarodobnih vozila u Hrvatskoj. Veći broj klubova u određenim županijama, kao
na primjer u Istarskoj županiji, uvjetovao je osnivanje i Županijskog oldtimerskog
saveza Istarske županije s sjedištem u Puli, što znači kvalitetniju povezanost
klubova određene regije i način lakšeg i pronalaženja dostatnog financiranja.
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Tijekom godine održani su brojni natjecateljski i promocijski susreti u cijeloj
zemlji u organizaciji klubova članova Saveza na kojima se promicala tehnička i
kulturna važnost povijesnih-starodobnih vozila u Hrvatskoj i šire. Nekoliko puta
godišnje održana su i predavanja u sklopu Generalskog zbora na Gornjem gradu
o pojedinim modelima iz automobilske i motociklističke povijesti. Krajem godine
HAVAP je službeno postao i članom najveće svjetske oldtimer organizacije FIVAe i to godinu dana prije roka od 3 godine koliko traje priprava za članstvo, što
govori o posloženosti i učinkovitosti ljudi i sustava koji je stvoren u Savezu kroz
protekle 2 godine postojanja.
Financijsko izvješće Saveza za tekući godinu
U vođenju poslova nisu utvrđene nikakve nepravilnosti.
Zaključak: Nadzorni odbor nema primjedbi na rad a i u razdoblju od 15.4.2018.
do 13. 4.2019. godine.

Hrvatski savez povijesnih-starodobnih vozila,
Predsjednik nadzornog odbora:
Filip Buden
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