ZAPISNIK S IZBORNE SKUPŠTINE UBH “PRSTEN“
održane 15. listopada 2016. godine u Zagrebu, Buzinska cesta 10, konferencijska dvorana
tvrtke MSan Grupa d.d.
Skupština je započela s radom u 13:00 sati.
Nazočno 182 člana od ukupno 191 člana koji čine Skupštinu.

DNEVNI RED:
Otvaranje izborne Skupštine i izbor radnih tijela
1) zapisničara
2) ovjerovitelja zapisnika
3) radnog predsjedništva
4) verifikacijske komisije
5) kandidacijske komisije
2. Usvajanje Poslovnika o radu izborne Skupštine
3. Izvješće o radu Udruge za razdoblje 10. 5. 2014. - 15. 10. 2016., rasprava i usvajanje
izvješća
4. Izvješće o financijskom poslovanju za 2015. i devet mjeseci 2016., rasprava i usvajanje
izvješća
5. Nalaz i mišljenje NO o radu izabranih tijela upravljanja Udruge Prsten za razdoblje
10.05.2014.- 15.10.2016.
6. Izmjene i dopune Statuta UBH Prsten, rasprava i usvajanje
7. Odluka o osnivanju Udruge bosanskohercegovačkih Hrvata Prsten u BiH, rasprava,
usvajanje
8. Utvrđivanje liste kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika, rasprava
9. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika UBH Prsten
10. Utvrđivanje liste kandidata za Upravni odbor i Nadzorni odbor, Sud časti, rasprava
11. Izbor članova za Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti
12. Razrješnica dosadašnjim članovima UO, NO, Suda časti, predsjedniku i zamjeniku
13. Prijedlog Plana rada za 2017/2018., rasprava i usvajanje
14. Prijedlog financijskog plana za 2017., rasprava i usvajanje
15. Govor novoizabranog predsjednika UBH Prsten
1.

Ad 1. Otvaranje izborne Skupštine i izbor radnih tijela
Sjednicu Skupštine otvorio je predsjednik Mijo Marić, pozdravio sve nazočne, a osobito
članove tijela upravljanja i članove iz podružnica UBH Prsten. Sukladno točki 1. dnevnog
reda iznio je prijedloge za izbor radnih tijela te su jednoglasno izabrani :
1) za zapisničara Anita Ivkić Zavacki,
2) za ovjerovitelje zapisnika i ujedno članove Radnog predsjedništva Gordana Jelavić i
Mario Paurević,
3) za ostale članove Radnog predsjedništva: Snježana Rebuš, Jozo Stanić i Marjan Biškić,
4) za članove verifikacijske komisije Ivan Matanović, Ivan Pandurević i Ana Djak,
5) za članove kandidacijske komisije Eva Mijatović, Dragica Šamija i Ivan Marčeta.
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 izborne Skupštine
Predsjedavajući je pozvao na raspravu o Prijedlogu poslovnika o radu izborne Skupštine.
Nakon provedene rasprave temeljem rezultata glasovanja predsjedavajući je konstatirao
jednoglasno usvajanje predloženog teksta Poslovnika.
Ad 3. Izvješće o radu Udruge za razdoblje 10.05.2014-15.10.2016, rasprava i usvajanje
izvješća
Izvješće o radu Udruge za razdoblje 10.05.2014-15.10.2016. izložio je predsjednik Mijo
Marić. Istaknuo je da je Udruga u razdoblju od prethodne Skupštine imala više od 140
aktivnosti. Osobito je naglasio prijam u članstvo Udruge 566 fizičkih osoba i 34 pravne
osobe, osnivanje novog ogranka u Svetoj Nedelji, inicijativu za obnoviteljsku Skupštinu
podružnica u Sl. Brodu i Vinkovcima te inicijativu za osnivanje podružnice u Istarskoj
županiji. Razdoblje je obilježio i veliki broj humanitarnih akcija, osobito akcija pomoći
poplavljenim područjima, kulturno djelovanje klubova uz značajan broj održanih tribina i
predavanja o raznim temama, zatim, ekstenzivna suradnja s hrvatskim predstavnicima na svim
razinama vlasti u BiH i predstavnicima Hrvatskog narodnog sabora BiH, te predstavnicima
lokalne vlasti u BiH, gospodarstvenicima u BiH, poglavito na temu položaja Hrvata u BiH,
izbornih zakona u BiH, gospodarske suradnje, te provedbi kampanje za Opće i lokalne izbore
u BiH, kao i konstantnu suradnju s institucijama RH, osobito Uredom predsjednika 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 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 za 2015. i devet mjeseci 2016., rasprava i
usvajanje izvješća
Izvješće o financijskom poslovanju podnio je predstavnik tvrtke LeitnerLeitner Consulting
d.o.o. Pavo Djedović. Udruga je u prethodnom razdoblju poslovala pozitivno, svaki ulaz i
izlaz je jasan i dostupan na uvid svakom članu. Za razdoblje od 01.01.2015 do 31.12.2015. g.
sveukupni prihodi iznosili su 514.961,93 HRK, a sveukupni rashodi iznosili su 522.958,69
HRK. Za razdoblje 01.01.2016.-30.09.2016. sveukupni prihodi iznosili su 255.180,89 HRK, a
sveukupni rashodi 244.095,01 HRK.
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 za razdoblje
10.05.2014.- 15.10.2016.
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 sukladno 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 6. Izmjene i dopune Statuta UBH Prsten, rasprava i usvajanje
Temeljem analize Statuta Upravni odbor je predložio Skupštini dopunu članka 24. koji
uređuje sastav Upravnog odbora na način da Upravni odbor, s obzirom na osnivanje novih
podružnica i ogranaka, čine i predsjednici ogranka, te predsjednik i zamjenik predsjednika
Udruge bosanskohercegovačkih Hrvata Prsten iz BiH, kao i povećanje ukupnog broja članova
UO na 60 članova umjesto dosadašnjih 50.
Sukladno predloženom članak 24. Statuta s predloženim izmjenama i dopunama bi glasio:
„Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dvije sjednice
Skupštine.
Upravni odbor čini:
predsjednik Udruge,
zamjenik predsjednika Udruge,
glavni tajnik Udruge,
predsjednici i zamjenici predsjednika podružnica,
predsjednik i zamjenik predsjednika Foruma mladih,
predsjednica i zamjenica predsjednice Kluba žena,

predsjednik i zamjenik predsjednika Kluba znanstvenika,
predsjednik i zamjenik predsjednika Kluba poduzetnika,
predsjednik Upravnog odbora Zaklade,
ravnatelj Zaklade,
predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća za medije,
predsjednici ogranaka UBH Prsten koji djeluju izvan područja djelovanja
podružnice,
predsjednik i zamjenik predsjednika Udruge bosanskohercegovačkih Hrvata
Prsten u BiH
pet članova Udruge koji žive 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.“
Također se predlaže izmjena članka 30. Statuta i povećanje broja članova Predsjedništva UO
s trenutačnih 8 na 12 članova kako bi se osigurali uvjeti za kvalitetniji linijski rad na način da
bi 12 članova Predsjedništva UO zadužili za određeno područje djelovanja Udruge što bi
poboljšalo rad klubova i podružnica.
Sukladno predloženom članak 30. Statuta s predloženim izmjenama i dopunama bi glasio:
„Predsjedništvo Upravnog odbora je uže, operativno tijelo koje provodi odluke UO.
Predsjedništvo čine:

Udruge koje bira Upravni odbor na prijedlog predsjednika Udruge na
prvoj sjednici Upravnog odbora novog saziva.“
Predsjedavajući je temeljem rezultata glasovanja konstatirao jednoglasno usvajanje
prijedloga izmjena i dopuna Statuta.
Ad 7. Odluka o osnivanju Udruge bosanskohercegovačkih Hrvata Prsten u BiH, rasprava,
usvajanje
Predsjedavajući je podsjetio da u programima rada UBH Prsten već nekoliko godina stoji
zadaća osnivanja Udruge Prsten u BiH, a u tekućoj kalendarskoj godini učinjeni su i prvi i
konkretni koraci kako bi se realiziralo utemeljenje Udruge Prsten u BiH.
Imenovani predsjednik Inicijativnog odbora za osnivanje Udruge Prsten u BiH Zdenko Vukić
izvijestio je o posljednjim pripremama i usklađivanju statuta i utemeljiteljskih dokumenata
sa zakonodavstvom BiH odnosno odredbama koje propisuju osnivanje i djelovanje udruga u
BiH.
Predsjedavajući je pročitao sadržaj Odluke o osnivanju sestrinske
Udruge
bosanskohercegovačkih Hrvata “Prsten” u BiH, sa sjedištem u Vitezu s ciljevima i

djelatnostima komplementarnim ciljevima i djelatnostima Udruge Prsten u Zagrebu, te istu
dao na glasovanje.
Temeljem rezultata glasovanja predsjedavajući je konstatirao jednoglasno usvajanje
Odluke o osnivanju sestrinske Udruge bosanskohercegovačkih Hrvata “Prsten” u BiH, te
ista čini prilog Zapisniku.
Ad 8. Utvrđivanje liste kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika, rasprava
Predsjednica kandidacijskog povjerenstva Eva Mijatović konstatirala je da je kandidacijsko
povjerenstvo zaprimilo prijedlog kandidatura Upravnog odbora za predsjednika i zamjenika
predsjednika UBH Prsten, ostalih kandidatura nije bilo, te je u ime UO predložila g.Miju
Marića za predsjednika UBH Prsten u mandatu 2016.-2018.god. te za zamjenika predsjednika
g.Pavu Zubaka.
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 Ana Djak, izvješćuje da Skupštinu sukladno
odredbama Statuta čini ukupno 191 član. Skupština pravovaljano odlučuje, ako zasjedanju
nazoči natpolovična većina svih članova Skupštine, a to je 96 članova.
Verifikacijsko povjerenstvo je utvrdilo da Izbornoj skupštini UBH Prsten nazoči 182 člana, te
je sukladno tome proglasilo sjednicu Skupštine i donesene odluke i zaključke pravovaljanima.
Ad 9. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika UBH Prsten
Temeljem rezulatata glasovanja predsjedavajući je konstatirao da je Mijo Marić jednoglasno
izabran za predsjednika UBH Prsten u mandatu 2016.-2018.god.
Za zamjenika predsjednika u mandatu 2016.-2018.god. jednoglasno je izabran Pavo Zubak.
Ad 10. Utvrđivanje liste kandidata za Upravni odbor i Nadzorni odbor, Sud časti, rasprava
Član Povjerenstva za kandidature Ivan Marčeta konstatirao je da sukladno članku 24. Statuta,
koji propisuje izbor 16 članova UO koji se poimence biraju na izbornoj Skupštini iz redova
uglednih i aktivnih članova udruge, te temeljem zaprimljenih kandidatura za članstvo u
Upravnom odboru predlaže sljedeće članove:
1. Krunoslav Kapetanović,
2. Eva Mijatović,
3. Marko Zrakić,
4. Darko Tipurić,
5. Vjekoslav Bratić,
6. Vjekoslav Jeleč,
7. Ivan Tolić,

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ivica Nuić,
Zlatko Vlajčić,
Ivan Miloloža,
Ivan Marčeta,
Ante Mandić,
Svjetlan Stanić,
Draženko Mamić,
Gordana Jelavić,
Pavo Barišić.

Temeljem članka 24. Statuta, kojim je propisan izbor pet članova UO koji žive u BiH
predloženi su sljedeći kandidati:
1. Franjo Rajković,
2. Pero Gudelj,
3. Jozo Barišić,
4. Zdenko Vidić,
5. Mijo Ćosić.
Članica kandidacijskog 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. Josip Sarić za predsjednika NO,
2. Sandra Bagarić,
3. Stipo Matić,
4. Ivo Jelušić,
5. Drago Prgomet,
6. Petar Mrkonjić,
7. Slađan Bešlić.
Za članove Suda časti predloženi su:
1. Iko Stanić za predsjednika Suda časti,
2. Vlado Ravlić,
3. Anđa Mandić,
4. Željko Nujić,
5. Zoran Rivić.
Ad 11. Izbor članova za Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti
Predsjedavajući je temeljem rezulatata glasovanja konstatirao da su za 16 članova Upravnog
odbora koji se poimence biraju na izbornoj Skupštini iz redova uglednih i aktivnih članova
Udruge uz 181 glas ZA i 1 suzdržan izabrani sljedeći članovi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Krunoslav Kapetanović,
Eva Mijatović,
Marko Zrakić,
Darko Tipurić,
Vjekoslav Bratić,
Vjekoslav Jeleč,
Ivan Tolić,
Ivica Nuić,
Zlatko Vlajčić,
Ivan Miloloža,
Ivan Marčeta,
Ante Mandić,
Svjetlan Stanić,
Draženko Mamić,
Gordana Jelavić,
Pavo Barišić.

Za pet članova UO koji žive u BiH, sukladno odredbama članka 24. Statuta jednoglasno su
izabrani:
1.
Franjo Rajković,
2.
Pero Gudelj,
3.
Jozo Barišić,
4.
Zdenko Vukić,
5.
Mijo Ćosić.
Temeljem prijedloga za članove Nadzornog odbora, sukladno članku 39. Statuta,
jednoglasno su izabrani sljedeći članovi:
1.
Josip Sarić za predsjednika NO,
2.
Sandra Bagarić,
3.
Stipo Matić,
4.
Ivo Jelušić,
5.
Drago Prgomet,
6.
Petar Mrkonjić,
7.
Sladjan Bešlić.
U sastav Suda časti, sukladno članku 36. Statuta, jednoglasno su izabrani:
1.
Iko Stanić za predsjednika Suda časti,
2.
Vlado Ravlić,
3.
Anđa Mandić,
4.
Željko Nujić,
5.
Zoran Rivić.

Temeljem prijedloga Upravnog odbora, Skupština je donijela jednoglasnu
ODLUKU
Upravni odbor može tijekom rada iskazati nepovjerenje članu Upravnog odbora koji ne
dolazi na sjednice te koji svojim ponašanjima negativno utječe na rad Upravnog odbora,
prihvatiti ostavku člana upravnog odbora na članstvo u Upravnom odboru i na prijedlog
predsjedništva Upravnog odbora izabrati novog člana Upravnog odbora.
Ad 12. Razrješnica dosadašnjim članovima UO, NO, Suda časti, predsjedniku i zamjeniku
Jednoglasno je donesena odluka o davanju razrješnice dosadašnjim tijelima upravljanja.
Ad 13. Prijedlog Plana rada za 2017./2018., rasprava i usvajanje
Zamjenik predsjednika Pavo Zubak izložio je Prijedlog Programa rada za 2017./2018.god., te
je istaknuo da će naglasak u idućem razdoblju djelovanja Udruge biti na daljnjem razvoju
klubova unutar Udruge s ciljem da budu temelj djelovanja, aktivnijoj ulozi Upravnog odbora,
osnivanju novih i jačanju postojećih podružnica, postizanju financijske stabilnosti kroz
povezivanje sa zainteresiranim partnerima, definiranje jasne PR strategije, osnivanje udruga
kćeri na području BiH i ostalim dijelovima Europe gdje za to ima osnove, strateško i
organizacijsko povezivanje sa sličnim udrugama, uska suradnja sa svim lokalnim i
nacionalnim (državnim) političkim i drugim institucijama radi izgradnje zakonodavnih i
ostalih preduvjeta za podizanje kvalitete života Hrvata iz BiH. Posebnu će pozornost Udruga
posvetiti poboljšanju položaja Hrvata u BiH. U tom će smislu nastaviti suradnju s vlastima u
RH i hrvatskim političkim predstavnicima u vlasti BiH, te međunarodnim institucijama.
Nadalje, radit će se na definiranju i organiziranju Kluba poduzetnika kao strateškog nositelja
razvoja Udruge, povezivanju svih poduzetnika kroz Portal i platformu Kluba poduzetnika, a
planira se i povećanje broja članstva u Udruzi kroz pogodnosti i program ušteda zajedno s
partnerima, nastaviti s razvojem Zaklade kao glavnim nositeljem društvene odgovornosti i
nositeljem pozitivnog imidža. Udruga će i dalje zadržati političku i svjetonazorsku neutralnost
kao temelj stabilnosti, podržavati korisne i prihvatljive programe pojedinaca i političkih
organizacija bez obzira na političku i svjetonazorsku pripadnost, te se pozicionirati kao glavni
partner za razgovor i komunikaciju sa svim relevantnim institucijama za sve Hrvate iz BiH.
Program rada za 2017./2018.god. jednoglasno je usvojen te u cijelosti čini dio Zapisnika.

Ad 14. Prijedlog financijskog plana za 2017., 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.
Prijedlog financijskog plana za 2017.god. jednoglasno je usvojen i u cijelosti čini prilog
Zapisniku.
Ad 15. Govor novoizabranog predsjednika UBH Prsten
Ponovno izabrani predsjednik UBH Prsten, Mijo Marić, održao je svečani govor, zahvalio na
ukazanom povjerenju te istaknuo da smo zajednički u prethodnom razdoblju strpljivo gradili
ljepšu i bolju sliku o bosanskohercegovačkim Hrvatima i dodao kako tako dobru ekipu od
nekoliko tisuća vrijednih suradnika nigdje drugdje ne bi mogao naći. Posebno je zahvalio
svojem zamjeniku Pavi Zubaku i glavnom tajniku Marjanu Biškiću, kao i svim članovima
tijela Udruge. Obećao je da će Udruga Prsten i u narednom periodu raditi sve ono što smo
radili i u prethodnom razdoblju, a poseban naglasak je stavio na uzajamne odnose i pozvao
sve članove na međusobno poticanje naše bolje strane, razvijanje prijateljstva, suradnje,
međusobnog uvažavanja, pomaganja, tolerancije i iznad svega, prihvaćanje naših različitosti.
Ako budemo imali dobre odnose, napravit ćemo sav sadržaj, a u okviru sadržaja, namjera je
naglasak staviti na gospodarstvo, bolju medijsku prezentaciju Prstena, te graditi bolju
povezanost RH i BiH i jednoga naroda u te dvije države. Kazao je da smo pokazali da znamo,
možemo i hoćemo i poručio da nastavimo tako.
Završeno u 14.55 sati.
Zapisničar:
Anita Ivkić Zavacki
Ovjerovitelji zapisnika:
Mario Paurević
_______________________
Gordana Jelavić
_______________________

