ZAPISNIK S IZVJEŠTAJNE SKUPŠTINE UBH “PRSTEN“
održane 21. listopada 2017. godine u Zagrebu, Buzinska cesta 10, konferencijska dvorana
tvrtke M SAN Grupa d.d.
Skupština je započela s radom u 13 sati.
Nazočno 153 člana koji čine Skupštinu.

DNEVNI RED:
1.

Izbor radnih tijela
1) zapisničara
2) ovjerovitelja zapisnika
3) radnog predsjedništva
4) verifikacijske komisije

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Usvajanje Poslovnika o radu Izvještajne skupštine
Izvješće o radu Udruge Prsten za razdoblje 15. listopada 2016. – 21. listopada 2017.
Izvješće o financijskom poslovanju Udruge Prsten za 2016. i devet mjeseci 2017.
Nalaz i mišljenje NO o radu izabranih tijela upravljanja Udruge Prsten
Rasprava o izvješćima 3. i 4. točke dnevnog reda i usvajanje izvješća
Prijedlog plana rada za 2018.
Prijedlog financijskog plana za 2018.
Rasprava i usvajanje Plana rada i financijskog plana Udruge Prsten

Razno:
Zaključenje rada Skupštine, domjenak i druženje u povodu obilježavanja 12. Obljetnice
osnutka i djelovanja.

Ad 1.Izbor radnih tijela
Sjednicu Skupštine otvorio je predsjednik Mijo Marić koji je pozdravio sve nazočne, osobito
počasne predsjednike, utemeljitelje Udruge, članove tijela upravljanja, članove iz podružnica
UBH Prsten te KUD Izvor koji nastupa. Zahvalio se na velikom odazivu članova i svima
čestitao 12. Obljetnicu UBH Prsten.
Sukladno točki 1. dnevnog reda iznio je prijedloge za izbor radnih tijela te su jednoglasno
izabrani :
1) za zapisničara Mirela Mrvelj
2) za ovjerovitelje zapisnika i ujedno članove Radnog predsjedništva: Gordana Jelavić i Ivica
Nuić
3) za ostale članove Radnog predsjedništva: Ana Stanić, Ivica Andrić i Marjan Biškić
4) za članove verifikacijske komisije: Ivan Matanović, Ivan Marčeta i Ivanko Zekić
Za predsjedavajućeg Radnog predsjedništva izabran je Marjan Biškić, koji je predložio gore
navedeni dnevni red.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad 2.Usvajanje Poslovnika o radu Izvještajne skupštine
Predsjedavajući je pozvao na raspravu o Prijedlogu poslovnika o radu Izvještajne skupštine.
Nakon provedene rasprave temeljem rezultata glasovanja predsjedavajući je konstatirao
jednoglasno usvajanje predloženog teksta Poslovnika.
Ad 3.Izvješće o radu Udruge Prsten za razdoblje 15. listopada 2016. - 21. listopada 2017.
Izvješće o radu Udruge za razdoblje 15. listopada 2016 - 21. listopada 2017. izložio je
predsjednik Mijo Marić koje je proslijeđeno svim članovima.
Istaknuo je da u razdoblju od prethodne Skupštine održano 5 sjednica UO sa ukupno 23 točke
dnevnog reda i 4 sjednice proširenog sastava UO sa ukupno 18 točaka.
U završnoj su fazi obnoviteljske skupštine u Slavonskom Brodu i Vukovaru, također se
očekuje početak rada Udruge bosanskohercegovačkih Hrvata otvaranjem konzulata u Vitezu i
Livnu, gdje će biti sjedište UBHH Prsten. Izaslanstvo Udruge održalo je nekoliko sastanaka sa
čelnicima u BiH na temu Položaj Hrvata u BiH, a u cilju jednakopravnosti Hrvata u BiH.
Predsjedavajući osobito je naglasio prijam u članstvo 257 fizičkih i 14 pravnih osoba tako da
sad UBH Prsten ima ukupno 2958 članova od kojih su 2763 fizičke i 195 pravnih osoba.

U svom izvješću spomenuo je sudjelovanje predstavnika Prstena na Međunarodnom sajmu
gospodarstva u Mostaru. Predstavnici Prstena također su sudjelovali na sastanku Savjeta
Vlade RH za Hrvate izvan RH u Vukovaru. Održan je humanitarni koncert „Ja ljubim“ za
Zakladu Prsten i raspisan novi natječaj za studentske stipendije. Tradicionalne večeri članova
i prijatelja UBH Prsten održane su u Zagrebu, Varaždinu i Osijeku na kojim se okupilo
nekoliko stotina uzvanika, te piknik u Varaždinu. Istaknuo je rad PR strategije zahvaljujući
tvrtki Impressum koja je provodi s ciljem učinkovitog predstavljanja rada i postignuća Udruge
medijima i javnosti. Posebno je naglasio važnost događaja Prstenov poslovni forum Zagreb
2017., koji je održan u lipnju ove godine u HGK na kojem su se okupili brojni poduzetnici iz
RH i BiH, te ministri iz Vlade RH. Izrađen je Portal Kluba poduzetnika koji je još nedovoljno
iskorišten.
Slijedom događaja naglasio je održavanje sastanka s predstavnicima Kluba poduzetnika iz
Austrije, istaknuvši važnost povezivanja poduzetnika iz RH i BiH te s njemačkog govornog
područja. Razdoblje je obilježio i veliki broj humanitarnih i kulturnih djelovanja klubova uz
značajan broj održanih tribina i predavanja o raznim temama, zatim, ekstenzivna suradnja s
hrvatskim predstavnicima na svim razinama vlasti u BiH, predstavnicima lokalne vlasti u
BiH, gospodarstvenicima u BiH, kao i konstantnu suradnju s institucijama RH, osobito
Uredom predsjednice RH, predsjednika Hrvatskog sabora, predstavnicima Vlade RH, Odbora
za Hrvate izvan RH, sudjelovanje u radu Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH, kao
predstavnici nevladinih udruga i mnoge druge aktivnosti.
Zahvalio je svima na suradnji naročito svom zamjeniku Pavi Zubaku, glavnom tajniku
Marjanu Biškiću, svim suradnicima, te pozvao na daljnje provođenje aktivnosti Udruge u
jednakom intenzitetu.
Izvješće o radu je jednoglasno usvojeno te u cijelosti čini prilog Zapisniku.
Ad 4.Izvješće o financijskom poslovanju Udruge Prsten za 2016. i devet mjeseci 2017.
Izvješće o financijskom poslovanju podnio je direktor tvrtke LeitnerLeitner Consulting d.o.o.
Pavo Djedović koji već sedam godina donira vođenje financijskog i knjigovodtsvenog
poslovanja UBH Prsten i Zakladi Prsten.
Udruga je u prethodnom razdoblju poslovala pozitivno, svaki ulaz i izlaz je jasan i dostupan
na uvid svakom članu.
Za razdoblje od 1. sječnja 2017. do 6. rujna 2017. sveukupni prihodi iznosili su 445.896,00
kn, a sveukupni rashodi iznosili su 512.092,20 kn. Stanje na žiro računima na dan 1. sječnja
2017. iznosilo je 160.268,41 kn tako da financijska strana Udruge je u pozitivi. Glavni tajnik
dodao je da Zaklada pozitivno posluje, a sredstva za stipendije su osigurana za narednu
godinu.
Predsjedavajući je temeljem rezultata glasovanja konstatirao jednoglasno usvajanje Izvješća
o financijskom poslovanju te isto u cijelosti čini prilog Zapisniku.

Ad 5.Nalaz i mišljenje NO o radu izabranih tijela upravljanja Udruge Prsten
U ime predsjednika Nadzornog odbora Josipa Sarića koji je dao pisani nalaz i mišljenje, u
cjelosti je upoznao nazočne Ivica Andrić član radnog Predsjedništva.
Sukladno članku 39. Statuta UBH Prsten Nadzorni odbor Udruge ustvrdio je da
Predsjedništvo UO Udruge u vremenu od 15. studenoga 2016. do 12. rujna 2017. održalo 5
sjednica na kojima su raspravljene teme od značaja za rad UO. Pri tome je na svakoj sjednici
Predsjedništva osigurana Statutom propisana odgovarajuća većina članova Predsjedništva,
potrebna za odlučivanje.
U istom vremenskom razdoblju UO je održao 4 sjednice na kojemu su donesene odluke
sukladno okolnostima propisanih člankom 24. Statuta Udruge, a koje se odnose na cjelokupan
rad i djelovanje UBH Prsten.
Glede financijskog poslovanja Udruge, konstatira se da Udruga vodi uredno svoje financije,
racionalno i štedljivo koristi prikupljena sredstva.
Zaključno, konstatira se da je rad svih tijela UBH Prsten javan, transpanrentan i sukladan
Statutu i programu rada UBH Prsten. O nalazu i mišljenju Nadzornog odbora Skupština ne
raspravlja.
Ad 6. Rasprava o izvješćima 3. i 4. točke dnevnog reda i usvajanje izvješća
Predsjednik Povjerenstva Ivan Marčeta, konstatirao je da verifikacijsko povjerenstvo u
sastavu Ivan Marčeta, Ivan Matanović i Ivanko Zekić, izvješćuje da Skupštinu sukladno
odredbama Statuta čini ukupno 153 člana. Skupština pravovaljano odlučuje, ako zasjedanju
nazoči natpolovična većina svih članova Skupštine, a to je 77 članova.
Skupštinu na temelju članka 18. stavka 2. Statuta UBH Prsten čine: članovi Upravnog odbora,
Nadzornog odbora i Suda časti te 5% redovitih članova Udruge. U bazi članstva UBH Prsten
ima 2763 fizičkih osoba i 195 pravnih osoba. Ukupno članova UBH Prsten ima 2958.
Upravni odbor trenutno ima 43 člana, Nadzorni odbor 7 članova, Sud časti 5 članova te
zajedno 55 članova. Od 2958 oduzmemo 55, dobijemo 2903, od kojih 5% je 145 članova.
Znači da Skupštinu čini 55+145, ukupno 200 članova Udruge.
Članak 22. stavak 1. Statuta UBH Prsten propisuje:
Skupština pravovaljano odlučuje, ako je na zasjedanju nazočna natpolovična većina svih
članova Skupštine, a to je 101 član.
Verifikacijsko povjerenstvo je utvrdilo da Izvještajnoj skupštini UBH Prsten nazočno 153
člana, što je više od ukupnog potrebnog broja članova Skupštine, te proglašava sjednicu
pravovaljanom.
Predsjedavajući je temeljem rezultata glasovanja konstatirao jednoglasno usvajanje Izvješća
o radu Udruge koje u cjelosti može se vidjeti na web-u.

Ad 7.Prijedlog Plana rada za 2018.
Program i organizacija rada uvojena je za razdoblje 2017./2018. na Izbornoj skupštini 15.
listopada 2016., temeljem kojih se raspravljalo na sjednicama Predsjedništva UO i UO i na
osnovu toga je napravljen prijedlog Plana rada za 2018.
Zamjenik predsjednika UBH Prsten Pavo Zubak iznio je Prijedlog Plana rada za 2018., koji
uključuje povećanje članstva te otvaranje novih podružnica. U svom govoru naglasio je
jačanje Kluba poduzetnika i Portala, te otvaranje konzulata RH u Vitezu i Livnu.
Ukazao je kako će Udruga pomoći i biti podrška Hrvatima u BiH na izborima u 2018., a
također i podrška u izboru narodnog Sabora. Dao je svestranu podršku jačanju PR strategije
kako bi što češće Udruga se prepoznala u medijima. Naglasio je da nove aktivnosti zahtijevaju
novi prostor središnjice UBH Prsten i zamolio sve koji su u mogućnosti da pomognu oko
uređenja istog. Predložio je svim nazočnim da do iduće Skupštine dovedu još po jednog člana
kako bi se povećao broj članova UBH Prsten. Istaknuo je značajna imenovanja i uspjehe
pojedinih članova Prstena koji su napravili velike iskorake, a očekuju se još potpore
članovima u tijelima. Za poduzetnika godine proglašen je Marko Pipunić u Monacu.
Na kraju izlaganja Zubak je zaključio kako trebamo biti ponosni i više se hvaliti osvrnuvši se
na uspjehe pojedinih članova Prstena.

Ad 8. Prijedlog financijskog plana za 2018.
Prijedlog financijskog plana za 2018. predstavio je glavni tajnik istaknuvši kako će se
troškovi povećati zbog dvije aktivnosti: PR aktivnosti i planiranog preseljenja u nove
prostorije, zbog kojih je planiran proračun veći za oko 45% u odnosu na prošlogodišnji.
Pozvao je sve članove na redovito plaćanje članarine pravnih i fizičkih osoba kao i redovite
uplate donacija. Ujedno je pojasnio način financiranja planiranih aktivnosti istaknuvši kako će
se kroz određene projekte povući sredstva iz fondova Europske unije. Zahvalio se svima na
donacijama koji su omogućili dalji rad Udruge i realizaciju projekata. Istaknuo je sponzorstva
PBZ CARD-a koja su jako važna jer se 1% sredstava isplaćuje Udruzi, a članarina se ne
plaća. Velike prihode ostvaruje Primorsko-goranska županija ostvarivši 40% prihoda od PBZ
CARD-a, koji imaju samo 10% poduzetnika cjelokupnog članstva.

Ad 9. Rasprava i usvajanje Plana rada i financijskog plana Udruge Prsten
Predsjedavajući je otvorio raspravu za sudjelovanjem u provedbi plana.
Marko Zrakić predložio je predsjedništvu i UO da se pronađe adekvatan način za redovito
plaćanje članarine kako bi se popravile financije.
Gospodin Marić iz Osijeka izvijestio je kako članovi potražuju članske iskaznice.

Glavni tajnik je rekao kako su u planu nove suvremene iskaznice putem čijih aplikacija će se
moći plaćati.
Jednoglasno je usvojen Prijedlog financijskog plana za 2018.

Razno:
Glavi tajnik izložio je nekoliko važnih obavijesti koje su planirane za naredni period.
 8. studenoga 2017. s početkom u 17 sati u Slavonskom Brodu održat će se
obnoviteljsko-izborna skupština podružnice Prsten Brodsko-posavske županije
 Najavio je obnoviteljsku skuštinu podružnice u Vukovaru koja se treba održati do
kraja godine
 Na Dan sjećanja na žrtvu Vukovar 18. studenoga 2017. Udruga želi sudjelovati u
Koloni sjećanja i odati počast svim žrtvama Vukovara. Svi su pozvani na zajednički
odlazak u Vukovar autobusom koji organizira Udruga na prijedlog ogranka UBH
Prsten Sveta Nedelja
 Pod pokroviteljstvom predsjednice RH Kolinde Grabar- Kitarović i
supokroviteljstvom predsjedatelja Predsjedništva BiH Dragana Čovića održat će se
Večer članova i prijatelja Udruge i Zaklade Prsten, u subotu 2. prosinca 2017., 20 sati
u hotelu Sheraton Zagreb, Ulica kneza Borne 2. Cijena ulaznice iznosi 350,00 kn po
osobi, a za mlade ne zaposlene 200,00 kn (cijena uključuje večeru i piće). Rezervacije
za svečanu Večer primaju se do popune mjesta, najkasnije do 25. studenoga 2017.
 Tiskani broj časopisa Prsten br. 17 iz tiska će izaći 15. prosinca 2017. Pozivaju se svi
da se pridruže na pripremi teksta sa svojim idejama kako bi se mogao u rokovima
dostaviti novinarki. Također se pozivaju poduzetnici na oglašavanje u časopisu, da
promoviraju svoje proizvode ili djelatnosti, a ujedno sudjeluju u financiranju izdanja
časopisa
 Na ovoj Skupštini pridružio se Zdenko Vukić koji vodi pripremu i organizaciju za
osnivanje UBHH, a moli da se predlože članovi UO za BiH.
Prije nego je zaključena Skupština KUD Izvor iz Viškova predstavio se sa svojim izvedbama
koji njeguje baštinu ljepote narodnih nošnji, zvuka šargije i violine i običaje naših predaka.
Društvo okuplja preko 400 članova, do sad su nastupali diljem Republike Hrvatske, Bosne i
Hercegovine, Njemačke, Slovenije i Austrije te dobili brojna priznanja. Voditelji KUD-a
Izvor su Ljubomir Jelić i Slavica Erceg.
Nakon nastupa KUD-a predsjedavajući pozvao je sve nazočne na domjenak i druženje
predstavivši žensku glazbenu skupinu iz Osijeka „Jaranice“, u čijem sastavu su Ana Stanić
novoizabrana predsjednica osječke podružnice Prstena, zatim Zrinka Bojčić, Marija Jelečević
i Emilija Stević. Skupina njeguje starogradske pjesme i sevdah, a predstavili su se s nekoliko
izvedbi tijekom domjenka.

Nakon Izvještajne skupštine Udruge članovi FM održali su Izbornu skupštinu na kojoj je za
novog predsjednika izabran dotadašnji zamjenik predsjednika Ivanko Zekić.
Predsjedavajući se zahvalio glazbenicima na izvedbama, donatorima na pomoći i organizaciji
Skupštine, naročito djelatnicima tvrtke MSAN Grupa d.d., Žito d.o.o., tvrtki AutoZubakZagreb d.o.o., Mega-Alfi d.o.o., te radnom Predsjedništvu i svima koji su sudjeluju u radu
Skupštine.
Završeno u 14:20 sati.
Zapisničar:
Mirela Mrvelj
Ovjerovitelji zapisnika:
Gordana Jelavić
_______________________
Ivica Nuić
______________________

