SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

Održana sjednica proširenog Upravnog
odbora UBH Prsten
Na prvoj ovogodišnjoj sjednici proširenog Upravnog odbora UBH Prsten koja se
održala 27. ožujka u punopravno članstvo Udruge primljeno je 157 novih
članova. Prisutnima su prezentirana izvješća o radu i planovima Udruge, a
najavljeno je i održavanje osnivačke skupštine UBHH Prsten čije sjedište će biti u
Vitezu. Predstavljena su i pojedinačna izvješća predsjednika podružnica, ogranaka
i klubova UBH Prstena koji su iznijeli presjek ali i značajan broj provedenih aktivnosti
uz najavu budućih projekata koji imaju za cilj pozitivno djelovanje na širu društvenu
zajednicu.
Pročitajte više
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INTERVJU VEČERNJI LIST

Tvrtke članice Kluba poduzetnika
drže 5,5% hrvatskog BDP-a
Novoizabrani predsjednik Kluba poduzetnika unutar
Udruge bosanskih Hrvata Prsten, Ivica Nuić za
Večernji list ukratko je predstavio rad Kluba
poduzetnika te istaknuo gospodarske, političke i
društvene spone u odnosima između dviju zemalja
naglašavajući kako je Bosna i Hercegovina i dalje
najvažnije izvozno tržište Hrvatske.
Pročitajte više

INTERVJU GLAS SLAVONIJE

Dobrotvorne akcije i zdravlje žena
u fokusu aktivnosti
Predsjednica Podružnice Prsten Osječko-baranjske
županije, Ana Stanić za Glas Slavonije otkrila je
planove i aktivnosti Podružnice u sklopu koje
djeluju Klub žena, KUD „Prsten“ te Forum mladih.
Podružnica danas broji 540 članova te redovito
organizira prigodne humanitarne i dobrotvorne
akcije ali i edukativne radionice o zdravlju žena.
Pročitajte više

BLIC VIJESTI
Specijaliteti zavičaja na večeri bosanskih pita
Uz petnaestak raznovrsnih pita iz različitih dijelova Bosne
i Hercegovine, početkom ožujka održana je Večer
bosanskih pita u organizaciji Ogranka Sveta Nedjelja.
Tridesetak prstenovki i prstenovaca te prijatelja Prstena
razmjenjivali su recepte, sklapali nova poznanstva ali i
uživali u specijalitetima. Pročitajte više

Forum mladih usvojio Pravilnik o radu
Na prvoj ovogodišnjoj sjednici Upravnog odbora izglasan
je i usvojen novi Pravilnik o radu Foruma mladih, a u
pripremi je i Izborna skupština Foruma mladih. Pročitajte
više

Predstavnici Prstena na konferenciji o
manjinama
Na međunarodnoj konferenciji pod nazivom "Manjinske
organizacije u razmišljanju i oblikovanju budućnosti EU"
sudjelovali su i predstavnici Prstena koji su istaknuli da
Hrvati iz BiH nisu manjina ni u Hrvatskoj niti u Bosni i
Hercegovini, no ujedno su izrazili potporu Hrvatima u
Sloveniji i drugim zemljama. Pročitajte više

Novi prostor središnjice Udruge Prsten
Na javnom natječaju Grada Zagreba Udruga Prsten dobila
je novi prostor za sjedište središnjice, i to u samom
središtu Zagreba, točnije u Gajevoj ulici. Nakon uređenja
prostora i nužne adaptacije, središnjica će preseliti sa

stare adrese u novi prostor koji bi se s početkom jeseni
trebao staviti u funkciju.

Pripreme za nadolazeće Opće izbore u BiH
Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će raspisani u svibnju
2018. godine, a održat će se u prvom tjednu listopada.
Svoje biračko pravo mogu ostvariti i građani izvan BiH
ukoliko na vrijeme i pravodobno započnu s prikupljanjem
neophodne dokumentacije. Pročitajte više
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