ZAPISNIK
IZBORNA SKUPŠTINA UBH “PRSTEN“
održana 24. studenog 2018. godine u Zagrebu, Hotel Zovko Zagreb, Slavonska avenija 59
Skupština je započela s radom u 12:15 sati.
Nazočno 216 članova od ukupno 223 člana koji čine Skupštinu.

DNEVNI RED:
1. Otvaranje Izborne skupštine i izbor radnih tijela:
a.
b.
c.
d.
e.

zapisničara
ovjerovitelja zapisnika
radnog predsjedništva
verifikacijske komisije
kandidacijske komisije

2. Poslovnik o radu Izborne skupštine, rasprava i usvajanje
3. Izmjene i dopune Statuta Udruge Prsten, rasprava i usvajanje
4. Izvješće o radu Udruge Prsten za razdoblje 15.10.2016. -24.11.2018., rasprava i
usvajanje izvješća
5. Izvješće o financijskom poslovanju Udruge Prsten za 2017. i osam mjeseci 2018.,
rasprava i usvajanje izvješća
6. Nalaz i mišljenje NO o radu izabranih tijela upravljanja Udruge Prsten za razdoblje
15.10.2016.-24.11.2018.
7. Utvrđivanje liste kandidata za predsjednika Udruge Prsten, rasprava
8. Izbor predsjednika Udruge Prsten
9. Utvrđivanje liste kandidata za Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti, rasprava
10. Razrješnica dosadašnjim članovima UO, NO, Suda časti, predsjedniku i zamjeniku
11. Izbor članova za Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti
12. Program rada Udruge za 2019/2020., rasprava i usvajanje
13. Financijski plan Udruge za 2019., rasprava i usvajanje
14. Govor novoizabranog predsjednika Udruge Prsten

Ad 1. Otvaranje izborne Skupštine i izbor radnih tijela
Sjednicu Skupštine otvorio je predsjednik Mijo Marić, pozdravio sve nazočne, a osobito
počasne predsjednike, članove tijela upravljanja i članove iz podružnica UBH Prsten.
Sukladno točki 1. dnevnog reda iznio je prijedloge za izbor radnih tijela te su temeljem
glasovanja jednoglasno izabrani :
1) za zapisničara Anita Ivkić Zavacki,
2) za ovjerovitelje zapisnika i ujedno članove Radnog predsjedništva Pavo Ćorluka i
Draženko Mamić,
3) za ostale članove Radnog predsjedništva: Pavo Barišić, Ana Stanić, Josip Sarić,
4) za članove verifikacijske komisije Ivan Matanović, Ivan Pandurević i Tonči Visković,
5) za članove kandidacijske komisije Dragica Šamija, Ivan Marčeta i Anita Filipović.
Za predsjedavajućeg Radnog predsjedništva izabran je Josip Sarić, koji je iznio slijedeći
prijedlog dnevnog reda:
1. Otvaranje Izborne skupštine i izbor radnih tijela:
a. zapisničara
b. ovjerovitelja zapisnika
c. radnog predsjedništva
d. verifikacijske komisije
e. kandidacijske komisije
2. Izmjene i dopune Statuta Udruge Prsten, rasprava i usvajanje
3. Poslovnik o radu Izborne skupštine, rasprava i usvajanje
4. Izvješće o radu Udruge Prsten za razdoblje 15.10.2016. -24.11.2018., rasprava i usvajanje
izvješća
5. Izvješće o financijskom poslovanju Udruge Prsten za 2017. i osam mjeseci 2018., rasprava i
usvajanje izvješća
6. Nalaz i mišljenje NO o radu izabranih tijela upravljanja Udruge Prsten za razdoblje
15.10.2016.-24.11.2018.
7. Utvrđivanje liste kandidata za predsjednika Udruge Prsten, rasprava
8. Izbor predsjednika Udruge Prsten
9. Utvrđivanje liste kandidata za Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti, rasprava
10. Razrješnica dosadašnjim članovima UO, NO, Suda časti, predsjedniku i zamjeniku
11. Izbor članova za Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti
12. Program rada Udruge za 2019/2020., rasprava i usvajanje
13. Financijski plan Udruge za 2019., rasprava i usvajanje
14. Govor novoizabranog predsjednika Udruge Prsten

Predsjedavajući je pozvao na raspravu o dnevnom redu.
Za riječ se javio Iko Stanić te predložio zamjenu druge i treće točke dnevnog reda. Pozvao je
Radno predsjedništvo da usvoji izmjenu bez glasovanja.
Radno predsjedništvo je usvojilo prijedlog te će točka 2. dnevnog reda biti Poslovnik o radu
Izborne skupštine, rasprava i usvajanje, a Izmjene i dopune Statuta Udruge Prsten, rasprava
i usvajanje postaje točka 3. dnevnog reda.
Za raspravu se javila i Eva Mijatović, koja je iznijela svoje primjedbe na proceduru pripreme
sjednice Skupštine. Smatra da dnevni red nije predložen sukladno Statutu budući da isti nije
izglasan na sjednici Upravnog odbora već je poslan elektroničkom poštom. Zatražila je
brisanje dvije točke dnevnog reda: Izmjene i dopune Statuta Udruge Prsten te Utvrđivanje
liste kandidata za Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti. Smatra da je lista kandidata za
tijela upravljanja donijeta od strane tijela koje nije Upravni odbor te da nije bilo mogućnosti
glasovanja za istu.
Za riječ se javio glavni tajnik Marjan Biškić, koji je konstatirao da određeni članovi UO na
sjednicama ne prate tijek rasprave i donošenje odluka te je podsjetio da je na sjednici UO,
održanoj 25. rujna, na kojoj je bila nazočna i Eva Mijatović donesena odluka kojom UO
ovlašćuje predsjednika, zamjenika predsjednika i glavnog tajnika da predlože listu kandidata
za tijela upravljanja te da se prijedlog mailom pošalje na raspravu i glasovanje najprije
članovima Predsjedništva UO, a nakon toga i članovima UO na očitovanje i usvajanje, što je i
učinjeno te su članovi UO o istoj izrazili svoje slaganje ili neslaganje putem elektroničke
pošte, te imali priliku predložiti svoje kandidate za tijela upravljanja u novom mandatu.
Predsjedavajući je temeljem rasprave stavio na glasovanje članovima Skupštine prijedlog Eve
Mijatović da se briše točka 3. dnevnog reda – Usvajanje izmjena i dopuna Statuta Udruge
Prsten. Za prijedlog je glasovalo 4 člana Skupštine, a protiv brisanja navedene točke bilo je
212 članova. Predsjedavajući je konstatirao da točka usvajanja izmjena i dopuna Statuta
ostaje na dnevnom redu te dao na glasovanje cjeloviti dnevni red.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad 2. Poslovnik o radu izborne Skupštine, rasprava i usvajanje
Predsjedavajući je pozvao na raspravu o Prijedlogu poslovnika o radu izborne Skupštine.
Na Prijedlog poslovnika o radu nije bilo primjedbi te je temeljem rezultata glasovanja
predsjedavajući konstatirao jednoglasno usvajanje predloženog teksta Poslovnika.
Ad 3. Izmjene i dopune Statuta Udruge Prsten, rasprava i usvajanje
Glavni tajnik Marjan Biškić, u ime Upravnog odbora, predložio je Skupštini izmjenu
odredaba Statuta koje se odnose na promjenu naziva Udruge, izmjene u sastavu tijela

upravljanja, okosnica kojih su ukidanje funkcija zamjenika predsjednika i glavnog tajnika,
umjesto kojih bi se u ingerenciji Upravnog odbora birala četiri dopredsjednika Udruge te bi
svaki imao dodijeljeno područje rada, zatim novi status počasnih predsjednika, izmjenu
naziva ureda Udruge. Prema trenutno važećem Statutu članovi UO su predsjednici i zamjenici
predsjednika podružnica, ogranaka i klubova. Prijedlog je da u sastavu UO ostanu samo
predsjednici podružnica, ogranaka i klubova a da zamjenici djeluju u slučaju njihove
spriječenosti.
Temeljem odluke Upravnog odbora od 25. rujna 2018. da se radi propitivanja mišljenja
članstva provede anketa o izmjeni naziva Udruge kako bi se postigao konsenzus članstva o
istome, predsjednik Povjerenstva za provedbu ankete Draženko Mamić izvijestio je Skupštinu
da je na anketno pitanje koje je poslano svim članovima Udruge odgovorilo 545 članova, od
čega je 489 članova podržalo dopunu naziva Udruge, dok je 60 članova bilo protiv
prijedloga. S obzirom na rezultate ankete kojom je članstvo značajnom većinom podržalo
dopunu naziva Udruge bosanskih Hrvata Prsten u Udruga Hrvata BiH Prsten Skupštini se
daje na glasovanje prijedlog o promjeni naziva.
Sukladno navedenom predlaže se izmjena članka 2. stavak 1. Statuta koji uređuje naziv
Udruge te bi isti glasio:
„Naziv Udruge glasi: Udruga Hrvata BiH Prsten.
Skraćeni naziv : Udruga Prsten. “
Sukladno uvodnom izlaganju, predlaže se i izmjena članka 24. koji uređuje sastav Upravnog
odbora te bi s predloženim izmjenama i dopunama isti glasio:
„Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dvije sjednice
Skupštine.
Upravni odbor čini:
 predsjednik Udruge,
 četiri dopredsjednika Udruge,
 članovi Predsjedništva UO,
 počasni predsjednici Udruge,
 predsjednici podružnica (u slučaju spriječenosti na sjednicama predsjednika
podružnice punopravno mijenja zamjenik ili jedan od dopredsjednika podružnice),
 predsjednici klubova Udruge (u slučaju spriječenosti na sjednicama predsjednika
kluba punopravno mijenja zamjenik ili jedan od dopredsjednika kluba)
 predsjednik Upravnog odbora Zaklade Prsten,
 upravitelj Zaklade Prsten,
 predsjednici ogranaka UBH Prsten koji djeluju izvan područja djelovanja podružnice
(u slučaju spriječenosti na sjednicama predsjednika ogranka punopravno mijenja
zamjenik ili jedan od dopredsjednika ogranka),
 predsjednik UBHH Prsten u BiH,
 dva dopredsjednika UBHH Prsten u BiH,

 ostale članove do ukupno 60 članova bira Skupština iz redova uglednih i aktivnih
članova Udruge.
Mandat članova Upravnog odbora traje dvije godine uz mogućnost da budu ponovno birani.
Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Upravnog odbora.“
U skladu s izmjenama u sastavu Upravnog odbora, promjena bi se dogodila i u sastavu
Predsjedništva UO, te bi umjesto dosadašnjeg kojeg čine predsjednik, zamjenik, glavni tajnik
i 12 članova Predsjedništva u sastav Predsjedništva ulazili predsjednik, četiri dopredsjednika,
počasni predsjednici te 10 imenovanih članova od strane Upravnog odbora. Počasni
predsjednici bi novim odredbama Statuta dobili ulogu posebnog Savjeta Predsjedništva UO.
Stoga se predlaže izmjena članka 30. Statuta koji uređuje sastav Predsjedništva UO, te bi isti
s predloženim izmjenama i dopunama glasio:
„Predsjedništvo Upravnog odbora je uže, operativno tijelo koje provodi odluke UO.
Predsjedništvo čine:
 predsjednik Udruge,
 četiri dopredsjednika Udruge,
 počasni predsjednici Udruge,
 deset članova Udruge koje bira Upravni odbor na prijedlog predsjednika Udruge na
prvoj sjednici Upravnog odbora novog saziva.“
U svezi s uređenjem statusa počasnih predsjednika predlaže se i dopuna članka 27. kojem se dodaje
novi stavak 5. koji bi glasio:
„Počasni predsjednici čine Savjetodavno vijeće Predsjedništva Upravnog odbora Udruge.“
Sukladno predloženim izmjenama u sastavu i radu tijela upravljanja Skupštini Udruge se predlaže i
izmjena ostalih članaka čije su odredbe vezane za izbor i nadležnosti tijela upravljanja.
Mijenja se članak 19. st. 1. toč. 2 i isti glasi:
„Skupština Udruge nadležna je za obavljanje sljedećih poslova:
 „bira i razrješava članove Upravnog odbora, predsjednika Udruge, članove Nadzornog
odbora i predsjednika Nadzornog odbora, članove Suda časti i predsjednika Suda časti“.
Mijenja se st.1. toč. 4.istog članka i glasi:
 „donosi Program rada i Financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu“
Dodaje se nova točka 5 i glasi:
 „usvaja izvješće o radu i financijsko izvješće za prethodnu kalendarsku godinu“
Briše se članak 25. st. 1 toč. 5. i dodaje nova točka koja glasi:

„Upravni odbor:
 bira i opoziva dopredsjednike Udruge.“
U istom članku dodaje se nova točka 6. koja glasi:

 „bira i opoziva članove Predsjedništva UO.“

Nakon točke 13. dodaje se nova točka, koja glasi:
 „donosi pravilnik o radu Savjetodavnog vijeća Predsjedništva UO“
U članku 31. stavak 1. točka 7. riječi: Tajništva i Tajništvu zamjenjuju riječi: Središnjeg
ureda i Središnjem uredu.
Mijenja se članak 32. stavak 2. i glasi: „Sjednicom predsjedava predsjednik, a u njegovu
odsustvu najstariji dopredsjednik, a u slučaju odsustva obojice, zamjenjuje ih sljedeći
najstariji dopredsjednik.“
Mijenja se glava VI. Statuta i glasi: „SREDIŠNJI URED UDRUGE“
U članku 40. stavak 1. riječ „Tajništvo“ zamjenjuju riječi „Središnji ured“.
Mijenja se stavak 2. koji glasi: „Središnji ured čini potreban broj stručnih suradnika.“
Mijenja se članak 41. u cijelosti i glasi:
„Radom i poslovanjem Središnjeg ureda upravlja predsjednik Udruge“.
Mijenja se članak 12. stavak 1. te glasi:
„Popis članova vodi osoba koju odredi rukovoditelj Središnjeg ureda Udruge“
Mijenja se članak 12. stavak 3. i glasi:
„Svaki član udruge ima pravo uvida u osobne podatke koji se o njemu obrađuju, dok se pravo
uvida u osobne podatke drugih članova udruge može omogućiti samo u odnosu na nužne
podatke ( ime i prezime člana udruge i datum pristupanja članstvu u udruzi), dok će se svi
ostali podaci ( OIB, privatne adrese, datum rođenja člana udruge) na odgovarajući način
zaštititi.“
Članku 12 dodaje se stavak 4.:
„Popis članova s nužnim podacima dostupan je na uvid i nadležnim tijelima na njihov
zahtjev.“
Članku 12. dodaje se stavak 5. koji glasi:
„Udruga obrađuje osobne podatke članova u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679
Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom
osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka),

Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih relevantnih propisa
koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj. Osobni podaci članova se prikupljaju i obrađuju
pošteno i zakonito, uz privolu člana u opsegu koji je nužan za ispunjenje svrhe prikupljanja
podataka a to je vođenje evidencije o članstvu u udruzi.“
Predsjedavajući je temeljem rasprave i rezultata glasovanja konstatirao usvajanje
prijedloga izmjena i dopuna Statuta uz 211 glasova ZA, 4 PROTIV i 1 SUZDRŽAN glas.
Ad 4. Izvješće o radu Udruge Prsten za razdoblje 15.10.2016. -24.11.2018., rasprava i
usvajanje izvješća
Izvješće o radu Udruge za razdoblje 15.10.2016. -24.11.2018.. izložio je predsjednik Mijo
Marić. Istaknuo je da je Udruga u razdoblju od prethodne Skupštine imala više od 130
aktivnosti. Osobito je naglasio prijam u članstvo Udruge 460 fizičkih osoba i 32 pravne
osobe. Ukupno Udruga broji 2975 fizičkih i 198 pravnih članova što smatra impresivnom
brojkom. Razdoblje je obilježio veliki broj događanja, poslovnih foruma, humanitarnih akcija,
djelovanja klubova Udruge uz značajan broj održanih tribina i predavanja o raznim temama,
zatim, ekstenzivna suradnja s hrvatskim predstavnicima na svim razinama vlasti u BiH,
poglavito na temu položaja Hrvata u BiH, izbornih zakona u BiH, gospodarske suradnje, te
provedbi kampanje za Opće izbore u BiH, kao i konstantnu suradnju s institucijama RH, i
mnoge druge aktivnosti.
Zahvalio je svima na suradnji u svojem predsjedničkom mandatu, a osobito zamjeniku
predsjednika, glavnom tajniku, Predsjedništvu i Upravnom odboru.
Izvješće o radu je jednoglasno usvojeno te u cijelosti čini prilog Zapisniku.
Ad 5. Izvješće o financijskom poslovanju Udruge Prsten za 2017. i osam mjeseci 2018.,
rasprava i usvajanje izvješća
Izvješće o financijskom poslovanju podnio je predstavnik tvrtke LeitnerLeitner Consulting
d.o.o. Pavo Djedović, koja je zadužena za vođenje poslovnih knjiga Udruge te istaknuo da je
Udruga u prethodnom razdoblju poslovala pozitivno, knjige su vođene uredno, uz poštivanje
svih pozitivnih propisa Republike Hrvatske.
Za razdoblje od 1. 1. 2017. do 31. 12. 2017. g.
sveukupni prihodi iznosili su 816.262,05 HRK, a sveukupni rashodi iznosili su 733.083,10
HRK. Za razdoblje 1. 1. 2018.-31. 08. 2018. sveukupni prihodi iznosili su 362.814,70 HRK, a
sveukupni rashodi 505.576,55 HRK .
Predsjedavajući je temeljem rezultata glasovanja konstatirao jednoglasno usvajanje izvješća
o financijskom poslovanju te ista u cijelosti čine prilog Zapisniku.

Ad 6. Nalaz i mišljenje NO o radu izabranih tijela upravljanja Udruge Prsten za razdoblje
15.10.2016.-24.11.2018.
Predsjednik Nadzornog odbora Josip Sarić iznio je nalaz i mišljenje Nadzornog odbora te
konstatirao da je Nadzorni odbor sukladno članku 39. Statuta kontrolirao zakonitost rada i
financijskog poslovanja Udruge, te pratio i nadzirao rad svih tijela i utvrdio da je djelovanje
Udruge i njezinih tijela bio javan, transparentan i sukladan Zakonu, Statutu i drugim aktima
Udruge i da su izabrana tijela upravljanja u proteklom razdoblju djelovala zakonito, te su sve
sjednice održane s propisanim kvorumom.
Ad 7. Utvrđivanje liste kandidata za predsjednika Udruge Prsten
Predsjednica Izbornog povjerenstva Ivan Marčeta konstatirao je da je Izborno povjerenstvo
zaprimilo prijedlog kandidatura Upravnog odbora za predsjednika Udruge Prsten, ostalih
kandidatura nije bilo, te slijedom istoga predlaže g. Pavu Zubaka za predsjednika Udruge
Hrvata BiH Prsten u mandatu 2018.-2020.god.
Predsjedavajući je pozvao Verifikacijsko povjerenstvo da iznese podatke o postojanju
kvoruma za pravovaljano odlučivanje.
Predsjednik Povjerenstva Ivan Pandurević, konstatirao je da Verifikacijsko povjerenstvo u
sastavu Ivan Pandurević, Ivan Matanović i Tonči Visković, izvješćuje da Skupštinu sukladno
odredbama Statuta čini ukupno 223 člana. Skupština pravovaljano odlučuje, ako zasjedanju
nazoči natpolovična većina svih članova Skupštine, a to je 112 članova.
Verifikacijsko povjerenstvo je utvrdilo da Izbornoj skupštini UBH Prsten nazoči 216
punopravnih članova Skupštine, te je sukladno tome proglasilo sjednicu Skupštine i donesene
odluke i zaključke pravovaljanima.

Ad 8. Izbor predsjednika Udruge Prsten
Temeljem rezulatata glasovanja predsjedavajući je konstatirao da je Pavo Zubak
jednoglasno izabran za predsjednika Udruge Hrvata BiH Prsten u mandatu 2018.-2020.god.
Ad 9. Utvrđivanje liste kandidata za Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti
Članica Izbornog povjerenstva Anita Filipović konstatirala je da sukladno usvojenim
izmjenama i dopunama Statuta koje propisuju sastav Upravnog odbora i izbor članova UO
koji se izravno biraju na Skupštini iz redova uglednih i aktivnih članova udruge, te temeljem
zaprimljenih kandidatura za članstvo u Upravnom odboru, predlaže sljedeće članove za
imenovanje u Upravni odbor:

1. Marko Zrakić
2. Darko Tipurić
3. Vjekoslav Bratić
4. Vjekoslav Jeleč
5. Ivan Tolić
6. Zlatko Vlajčić
7. Ivan Marčeta
8. Ante Mandić
9. Svjetlan Stanić
10. Zvjezdan Stanić
11. Draženko Mamić
12. Pavo Barišić
13. Goran Brašnić
14. Jozo Stanić
15. Snježana Rebuš
16. Marko Pandurević
17. Ivan Pandurević
18. Stjepan Stjepić
19. Mario Paurević
20. Pavo Djedović
21. Dragica Šamija
22. Tonči Visković
23. Ivan Kapetanović
24. Klara Bagarić
25. Juro Šokčević
26. Hrvoje Soldan
27. Ivan Matanović
28. Marjan Biškić
29. Dragica Pavlović
30. Marko Šimić
31. Antun Tubanović
32. Ivana Milas
33. Siniša Stanić
34. Luka Čarapović
35. Krunoslav Zmaić
36. Miro Vujica
Članica Izbornog povjerenstva Dragica Šamija, sukladno odredbama Statuta i zaprimljenim
kandidaturama, predložila je Skupštini na izglasavanje prijedloge za članove Nadzornog
odbora i Suda časti.
Za članove Nadzornog odbora predloženi su:
1. Ivan Miloloža-predsjednik NO

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sandra Bagarić
Stipo Matić
Ivo Jelušić
Drago Prgomet
Ilija Rašić
Slađan Bešlić

Za članove Suda časti predloženi su:
1. Josip Sarić- predsjednik Suda časti
2. Vlado Ravlić
3. Anđa Mandić
4. Nikola Topić
5. Anita Filipović
Ad 10. Razrješnica dosadašnjim članovima UO, NO, Suda časti, predsjedniku i zamjeniku
Jednoglasno je donesena odluka o davanju razrješnice dosadašnjim članovima Upravnog
odbora, Nadzornog odbora, Suda časti, predsjedniku i zamjeniku predsjednika.
Ad 11. Izbor članova za Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti
Predsjedavajući je temeljem rezulatata glasovanja konstatirao da su za članove Upravnog
odbora, koji se poimence biraju na izbornoj Skupštini iz redova uglednih i aktivnih članova
Udruge, jednoglasno izabrani sljedećih 36 članova:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Marko Zrakić
Darko Tipurić
Vjekoslav Bratić
Vjekoslav Jeleč
Ivan Tolić
Zlatko Vlajčić
Ivan Marčeta
Ante Mandić
Svjetlan Stanić
Zvjezdan Stanić
Draženko Mamić
Pavo Barišić
Goran Brašnić
Jozo Stanić
Snježana Rebuš
Marko Pandurević
Ivan Pandurević
Stjepan Stjepić
Mario Paurević

Pavo Djedović
Dragica Šamija
Tonči Visković
Ivan Kapetanović
Klara Bagarić
Juro Šokčević
Hrvoje Soldan
Ivan Matanović
Marjan Biškić
Dragica Pavlović
Marko Šimić
Antun Tubanović
Ivana Milas
Siniša Stanić
Luka Čarapović
Krunoslav Zmaić
Miro Vujica

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Temeljem prijedloga za članove Nadzornog odbora, sukladno članku 19. st. 1. toč. 2.
Usvojenih izmjena i dopuna Statuta te članku 39. Statuta, jednoglasno su izabrani sljedeći
članovi:
Ivan Miloloža-predsjednik NO
Sandra Bagarić
Stipo Matić
Ivo Jelušić
Drago Prgomet
Ilija Rašić
Slađan Bešlić

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

U sastav Suda časti, sukladno članku 36. Statuta, jednoglasno su izabrani:
1.
2.
3.
4.
5.

Josip Sarić- predsjednik Sud časti
Vlado Ravlić
Anđa Mandić
Nikola Topić
Anita Filipović

Skupština je donijela jednoglasnu odluku da Upravni odbor ima ovlast tijekom rada iskazati
nepovjerenje članu Upravnog odbora koji ne dolazi na sjednice te koji svojim ponašanjima
negativno utječe na rad Upravnog odbora, te prihvatiti ostavku člana Upravnog odbora na
članstvo u Upravnom odboru i na prijedlog Predsjedništva Upravnog odbora izabrati na
njegovo mjesto novog člana Upravnog odbora.
.

Ad 12. Program rada Udruge za 2019./2020.
Program rada za 2018./2020. god. jednoglasno je usvojen te u cijelosti čini dio Zapisnika.
Ad 13. Financijski plan Udruge za 2019., rasprava i usvajanje
Financijski planom za iduće razdoblje djelovanja Udruge obuhvaćeno je djelovanje
središnjice i podružnica bez pravne osobnosti, dok svaka podružnica s pravnom osobnošću
financijski samostalno posluje i donosi vlastiti plan. Najvažnije stavke Financijskog plana su
u funkciji organizacijskog i programskog razvoja Udruge i preseljenja u nove prostore u
središtu Grada Zagreba, na Trgu bana Josipa Jelačića (Gajeva2), gdje će biti novo sjedište
Udruge Hrvata BiH Prsten.
Prijedlog financijskog plana za 2019.god. jednoglasno je usvojen i u cijelosti čini prilog
Zapisniku.
Ad 14. Govor novoizabranog predsjednika Udruge Prsten
Novoizabrani predsjednik Udruge Hrvata BiH Prsten, Pavo Zubak, održao je svečani govor,
zahvalio na ukazanom povjerenju te istaknuo da smo kao udruga odavno prerasli svoje okvire
zbog čega danas svoja vrata možemo otvoriti svima koji promišljaju na sličan način. Budući
da za udrugu i statutarnim odredbama i čnijeničnim djelovanjem postoje Hrvati Bosne i
Hercegovine, koje ne želimo dijeliti ni po kojem ključu, odlučeno je kroz platformu Prstena
ujediniti sve Hrvate koji su porijeklom iz BiH te je upravo iz tog razloga Udruga promijenila
svoj naziv i postala Udruga Hrvata Bosne i Hercegovine. Poseban naglasak u daljnjem radu
bit će stavljen na razvoj članstva kroz podružnice, ogranke i ostale organizacijske jedinice. Od
projekata istaknuo je osobito Zakladu Prsten kao ponos Udruge kojom promičemo
obrazovanje i pomažemo mladim ljudima u ostvarenju njihovih ciljeva te je obećao raditi na
povećanju iznosa stipendija. Pohvalio je i rad klubova – poduzetnika, znanstvenika, žena,
mladih, istaknuvši da su to dragulji Udruge, koji će i u narednom razdoblju pratiti aktivnosti
Udruge po svojim nadležnostima i na taj način pomoći ostvarenju misije, vizije i ciljeva
Udruge u svim segmentima djelovanja.
Završeno u 14.15 sati.
Zapisničar:
Anita Ivkić Zavacki
Ovjerovitelji zapisnika:
Draženko Mamić
Pavo Ćorluka

