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POSLOVNI FORUM

Prstenov poslovni forum Zagreb 2018
Udruga bosanskih Hrvata Prsten ove godine organizira drugi Prstenov poslovni
forum Zagreb 2018 koji će se održati u srijedu 10. listopada u hotelu Sheraton
pod pokroviteljstvom predsjednika Vlade Republike Hrvatske mr. sc. Andreja
Plenkovića. Budući da smo svjedoci revolucionarnih inovacija u poslovanju i
golemih institucionalnih promjena koje mijenjaju društvo, njegov poredak ali i
načine stvaranja i distribucije ekonomske vrijednosti, tema ovogodišnjeg foruma
suvremena je, aktualna i zanimljiva “Poduzetništvo u vremenu četvrte
industrijske revolucije - novi izazovi za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu“.
Cilj foruma je identificirati izazove koje digitalna transformacija ima na poslovanje

poduzeća u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini zbog čega bi bilo dobro da se
poduzetnici u obje države na vrijeme upoznaju s nadolazećim promjenama kako bi
spremno dočekali izazove koje će u poslovanje unijeti digitalna transformacija. O
važnosti ovih promjena svoja razmišljanja na predavanjima sa sudionicima foruma
podijelit će ključni govornici, Sanel Volarić iz DSM Consulting i Ante Mandić iz
IN2. U sklopu foruma bit će održana i interaktivna panel rasprava dok će u ulozi
moderatora biti prof. dr. sc. Darko Tipurić s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, a u
panelu će sudjelovati Katarina Šiber Makar iz IN2, Dimitrije Trbović iz Auto
Zubak, prof. dr. sc. Zoran Tomić rektor Sveučilišta u Mostaru, prof. dr. sc. Slavko
Krajcar s fakulteta Elektrotehnike i računarstva u Zagreba te Ivan Pandurević iz
tvrtke Žito.

IZBORI U BiH
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odbora UBH Prsten koja se održala

Opći izbori. Pravo je svih Hrvata

25. rujna, a istoj je prethodila sjednica

rodom ili podrijetlom iz BiH, bez obzira
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Pročitajte više

glasovanjem mogu svoju glasačku
kuvertu donijeti u prostorije Udruge.
Pročitajte više

SVETONEDELJSKA FIŠIJADA

Članovi Prstena sudjelovali na
Svetonedjeljskoj fišijadi
Na inicijativu predsjednika Ogranka Pave Ćorulke
te uz potporu vrijednih članova, prstenovci koji žive
na području Svete Nedelje odlučili su promovirati
Udrugu Prsten na Svetonedeljskoj fišijadi i nastupiti
kao jedna od natjecateljskih grupa. Za tu prigodu
napravili su svojevrsnu atrakciju - umanjenu
bosansku tradicionalnu kuću, čijoj su se izradi

posvetili članovi svetonedeljskog Ogranka Prstena.
Pročitajte više

BLIC VIJESTI
Raspisuje se Natječaj Zaklade Prsten za
dodjelu stipendija
Udruga bosanskih Hrvata Prsten putem Zaklade
Prsten aktivno se skrbi o stipendiranju studenata
Hrvata iz Bosne i Hercegovine, te Hrvata iz Bosne i
Hercegovine koji žive u Republici Hrvatskoj i nisu
primatelji stipendije iz drugih izvora. Upravni odbor
Zaklade odlučio je u listopadu raspisati novi
Natječaj za akademsku godinu 2018./2019. godinu
na koji se mogu aplicirati svi zainteresirani studenti.

Predstavljanje kandidata za tijela
upravljanja Foruma mladih
Forum mladih u središnjici Udruge 4. listopada u
19:00 sati održat će predstavljanje kandidata za
tijela upravljanja Foruma mladih. Predstavit će se
kandidati za predsjednika i zamjenika Foruma
mladih te članovi Izvršnog odbora. Skupština
Foruma mladih održat će se krajem listopada ili
studenog 2018. godine.

Radionica tetovaža na platnu u
organizaciji Kluba žena
Tradicionalno tetoviranje, sicanje ili bocanje među
Hrvatima katolicima (češće ženama) bio je običaj
uglavnom na području srednje Bosne, kao i u
nekim krajevima Hercegovine i Dalmatinske zagore
te vrlo rijetko u sjeverozapadnoj Bosni. Taj običaj

polako izumire, a pretpostavlja se da su ga Hrvati
katolici, jedini među slavenskim narodima, preuzeli
od prastanovnika ovih prostora - Ilira. U organizaciji
Kluba žena u središnjici Udruge 4. listopada od
16:30 do 19:00 sati održat će se nova radionica
tradicionalnih tetovaža na platnu kako bi se svi
skupa podsjetili na ljepotu ove vrste ručnoga rada.

Proslave 7. godišnjice rada KUD-a
Prsten
Predstavnici Podružnice Varaždinske županije i
Kulturno-umjetničko društvo Prsten, koje djeluje u
sklopu Podružnice, sudjelovat će 6. listopada na
proslavi 25. godišnjice rada HKD Komušina Škofja
Loka (Slo). KUD Prsten – Varaždin obilježit će 27.
listopada sedam godina svojega djelovanja. U
proteklih sedam godina KUD Prsten imao je
mnogobrojne javne nastupe u zemlji i
inozemstvu, a svoj doprinos tome dalo je čak 37
članova KUD-a svih uzrasta.

Pratite nas na Facebooku i našoj Internet stranici
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