Izvješće o radu i provedbi Plana rada za razdoblje
15.12.2013. -10.05.2014.:
OPĆE DJELATNOSTI



4.1.2014 u Donjem Knegincu održano tradicionalno blagdansko druženje podružnice
Varaždin uz nastup KUD Prsten, te drugih izvođača i u nazočnosti preko 200 posjetitelja
28.01.2014. održana 55/6 sjednica Upravnog odbora s pet točki dnevnog reda kojoj je bilo
76 članova Udruge Prsten od toga 44 člana UO.

 12. veljače 2014. osnovan je ogranak Đakovo Podružnice UBH Prsten Osijek,
nazočilo oko 60 članova UBH Prsten

 Održan sastanak proširenog Upravnog odbora Zaklade Prsten na kojoj se raspravljalo












o stanju i budućnosti Zaklade Prsten.
Donesena je odluka o održavanju
humanitarnog koncerta i osnivanja Kluba stipendista Zaklade Prsten i pripreme za
natječaj za stipendiste u školskoj godini 2014./2015.
25.02. i 11.03.2014. održane rasprave u Udruzi na temu: Ustavnopravnom položaju
Hrvata u BiH. Donesena je odluka da se održe sastanci s svim predsjednicima
stranaka Hrvatskog narodnog sabora BiH kako bi se upoznali s konceptom ustavnih
rješenja kojim bi se riješio ustavno-pravni položaj Hrvata u BiH, te razgovaralo o
općim izborima u BiH. Također je zaključeno da se nastavljaju razgovori na razini
udruge kako bi se zauzela stajališta o rješenjima ustavno-pravnog položaja Hrvata
BiH.
01.03.2014. održana Večer bosanskih Hrvata u Đakovu u organizaciji ogranka
Đakovo podružnice Osijek kojoj je bilo oko 600 Hrvata podrijetlom iz BiH
02.03.2014. održana Izvještajna skupština podružnice Rijeka s oko 70 članova
podružnice Rijeka.
Povjerenstvo za izradbu prijedloga Statuta UBH Prsten izradilo prijedlog Statuta
održalo tri sjednice i UO predložilo izmjene i dopune Statuta koje su većinom
glasova usvojene na sjednici UO 25.03.2014. te poslane članstvu Udruge koje nije
dalo primjedbe na izmjene i dopune.
15.03.2014. održana Osnivačka skupština podružnice Krk kojoj je nazočilo oko 50
članova Udruge.
25.03.2014. održana 55/6 sjednica Upravnog odbora kojoj je nazočilo 54 člana
Udruge, od toga 36 članova UO
10.04. održana prva sjednica Povjerenstva za pripremu Skupštine
14. 04. 2014. u Mostaru izaslanstvo UBH Prsten održalo sastanak s predsjednikom
HNS i predsjednicima hrvatskih stranaka članica HNS na teme: trenutačni položaj
Hrvata u BiH, koncept ustavnog rješenja za BiH, promjena izbornih zakona i opći
izbori u BiH. Nastavak razgovora planiran je za 29.05.2014. u Zagrebu i 12. lipnja
2014. u BiH kada bi se održala i konferencija za tisak ukoliko se postigne suglasnost
u pogledu koncepta ustavnih rješenja u BiH kojim bi se riješio ustavno-pravni
položaj Hrvata BiH

 23.04.2014. Posjet izaslanstva Državnom uredu za Hrvate izvan RH i razgovori o
suradnji UBH Prsten i Državnog ureda u 2014.
 23.04.2014. druga sjednica Povjerenstva za pripremu Skupštine
 26. i 27.04. putovanje u Srednju Bosnu Kluba žena i Foruma mladih
 06.05.2014. treća sjednica Povjerenstva za pripremu Skupštine

HUMANITARNE DJELATNOSTI
 Humanitarni koncert “Zaklade Prsten” “Ja ljubim” 15.02. 2014. na kojem je bilo
oko 240 članova i prijatelja UBH Prsten, prikupljeno 133.000 kn

 Humanitarne aktivnosti: prikupljanje novčanih i drugih priloga za štićenike Udruge
Kap dobrote podrijetlom iz BiH uz poklone za Uskrs, kupovina kolica za Zlatka
Lemuta u vrijednosti od 16.000 kn, pomoć obitelji Anušić i drugima. Humanitarne
aktivnosti su stalne te su svi članovi pozvani na sudjelovanje.
 09.04.2014. Potpora Humanitarnom koncertu Sandre Bagarić

GOSPODARSKE DJELATNOSTI
 07.03.2014.u Beču održan sastanak gospodarskog izaslanstva Udruge Prsten s
Udrugom hrvatskih poduzetnika iz Austrije. Na susretu su bili predstavnici
Gradišćansko-hrvatskog centra i Hrvatske gospodarske agencije Gradišćanskohrvatskog centra.
 25.04. 2014. Susret poduzetnika UBH Prsten i Udruge poduzetnika iz Austrije. GF je
nazočilo preko 80 poduzetnika koji su usvojili nekoliko zaključaka a posebno
ističemo slijedeće:
1. Preporučujemo tijelima upravljanja Udruge Prsten da najmanje jednom godišnje
organiziraju Gospodarski forum Prsten s predstavnicima Udruge poduzetnika iz
Austrije, te da se mijenjaju gradovi održavanja i domaćini foruma. Pozivamo
članove udruga da međusobno kontaktiraju i poslovno surađuju. Tajništva udruga
će biti na raspolaganju članovima udruga u svim pitanjima, a prostori udruga u
Zagrebu i Beču su na raspolaganju za druženja i sastanke članovima udruga.
2. Sudionici Gospodarskog foruma Prsten 2014. pozdravljaju odluku Upravnog
odbora UBH Prten da u prijedlog izmjena Statuta unese osnivanje Kluba
poduzetnika koji okuplja sve pravne osobe članice Udruge, tvrtke i obrte, umjesto
dosadašnjeg Poslovnog kluba Prsten koji je okupljao 30 % pravnih osoba. Također
predlažu novi sastav vodstva Kluba poduzetnika tako da članovi Vijeća budu
predstavnici različitih gospodarskih grana koji će okupljati poduzetnike članove
Udruge Prsten i raditi na jačanju međusobne poslovne suradnje, te sudjelovanja u
projektima Udruge Prsten.
3.Hrvatski narod kao jedan od tri konstitutivna naroda mora biti institucionalno
jednakopravan, te imati iste mogućnosti političke i svake druge reprezentacije kao
i druga dva konstitutivna naroda.

PRIJAM U ČLANSTVO:


U Udrugu je primljeno 185 fizičkih i 7 pravnih osoba što je više od 10% ukupnog
članstva UBH Prsten.

OSTALO:



Koordiniranje aktivnost s podružnicama i klubovima je bilo svakodnevno i na visokoj
razini.
Održavanje koordinativnih sastanaka s udrugama i zavičajnim klubovima Hrvata BiH
u RH, BiH i u inozemstvu stalna i kontinuirana zadaća.

Izvješće o radu podružnica UBH Prsten od 15.12.2013.-10.05.2014:
a) Podružnice Varaždin:















Održano tradicionalno blagdansko druženje 4.1.2014 u Donjem Knegincu uz
bogat kulturno-zabavni program i u nazočnosti preko 200 gostiju.
28.01.2014. posjet socijalno ugroženoj obitelji Petričević i uručenje donacije
od 1.500 kn.
Klub žene podružnice Varaždin 21.2.2014 posjetile su Klub žena u Zagrebu,
razgledale izložbu nakita Zemaljskog muzeja iz Sarajeva u Muzeju Mimara uz
druženje, upoznavanje te dogovorile buduću suradnju.
Organiziran odlazak autobusom 1.3.2014 za Đakovo gdje se održavala večer
bosanskih Hrvata na kojoj je nastupio i naš KUD Prsten iz Varaždina.
Sportska sekcija se redovito okuplja u TTS sportskom centru Varaždin i svake
subote od 19h uz nogomet, a imali su prijateljski susret 20.2.2014 u
Koprivnici protiv tamošnjih poznanika i prijatelja.
KUD Prsten svake nedjelje od 15 h održava redovite probe i uigravaju nove
koreografije.
Mladi iz podružnice organizirali su 21.3.2014 Bosansko prelo u Gornjem
Knegincu gdje se okupilo 35 mladih iz naše podružnice!
Darovali smo 17.4.2014 namirnice i ostale kućanske potrepštine Socijalnoj
samoposluzi Varaždin Kruh sv. Antuna u iznosu od 1.050 kn te tako
pridonijeli lokalnoj zajednici prema svojim mogućnostima.
U Ludbregu „centru svijeta“obilježeno pet godina od osnutka Varaždinske
podružnice .
KUD Prsten nastupa na danima općine Maruševec 26.4.2014.
Održana tri sastanka izvršnog odbora podružnice.

b) Podružnice Mali Lošinj:


18.12.2013 godine.održan je sastanak proširenog Izvršnog odbora, uz članove
odbora još 18 članova udruge, nakon rasprave donesen je zaključak Upravnog





odbora podružnice u Malom Lošinju kojim se u cijelosti prihvaćaju odluke
zaključci sa Izvanredne skupštine od 15.12.2013 godine. Nakon sjednice
organizirani je druženje članova podružnice.
Dana 08.02.2014 godine održan je sastanak Upravnog odbora podružnice
Mali Lošinj, a nakon što je zaprimljeno izvješće, odnosno zapisnik sa 55/6
sjednice Upravnog odbora središnjice UBH“PRSTEN““održane 28.01.2014
godine,kao i dopisa sa pozivom na humanitarni koncert sopranistice Sandre
Bagarić, pod nazivom „Ja ljubim“ u muzeju „MIMARA“ u Zagrebu
15.02.2014 godine.Kako nje pokazan poseban interes za putovanje u Zagreb
na koncert, članovi Upravnog odbora skupili su 2000,00 kn, a koji iznos je
uplaćen na račun Zaklade Prsten, 14.02.2014 godine.
U tijeku je sređivanje i ažuriranje evidencije članstva kao i u svezi s tim i
uplata članarine za 2014 godinu.

c) Podružnice Rijeka:











Na Izvanrednu skupštinu Udruge išli smo punim autobusom kao podružnica i
aktivno sudjelovali u radu Skupštine.
Radilo se na učlanjenju novih članova kako fizičkih tako i pravnih osoba
početkom 2013. bila je 84 fizičke osobe i 5 pravnih, došli na brojku od 260
fizičkih i 15 pravnih osoba.
Proširili smo Upravni odbor s tri nova člana
Osnovali smo Klub mladih i Klub gospodarstvenika, a u tijeku je osnivanje
Kluba žena
Održali smo sjednice Izvršnog odbora Podružnice te sudjelovali na svim
sastancima Središnjice.
Predložili smo dva prethodna predsjednika podružnice (Anto Zovko i Željko
Nujić) kao počasne predsjednike.
Na račun Zaklade Prsten uplatili smo 3.800 kn za naše studente.
Suradnja i pomoć u osnivanju i radu Podružnici Krk..
Za Božić 2013. godine darovali smo 4.500,00 kn osobama podrijetlom iz
Bosne i Hercegovine kojima je pomoć zaista bila potrebna a u razgovoru sa
Župnicima Viškova, Škurinja i Rijeke,
2014. godinu započeli smo s novim planom i programom, kojega, vjerujemo
da ćemo i ispuniti.

d) Podružnice Osijek:





15.12. 2013 odlazak članova podružnice Osijek na Izvanrednu skupštinu u
Zagreb.
24.01.2014. održana 4. sjednica Izvršnog odbora podružnice Osijek
29.01.2014. prezentacija foruma mladih
12.02.2014. održana osnivačka skupština Ogranka Đakovo, podružnice Osijek








15.02.2014. održan 8.tradicionalnoj turnir u igri Prsten
27.02.2014. darivanje krvi članova podružnice u osječkoj bolnici
01.03.2014. održana svečana večera pod nazivom "zabava bosankih Hrvata" u
organizaciji ogranka Prsten iz Đakovu podružnice Osijek
24.03.2014. - održana 5. sjednica podružnice Osijek Udruge bosankih Hrvata
Prsten
12.04.2014. - druženje foruma mladih - painball.
Neprekidno se radi an ažuriranju I prijamu novih članova Udruge

e) Podružnica Slavonski Brod:
 radi na obnovi članstva i pripremi za Izborne skupštine
f) Podružnica Krk
 radi na promidžbi Udruge na prostoru otoka Krk
 čeka na Rješenju o registraciji kao pravne osobe.
g) Podružnica Vinkovci:
 nije aktivna zbog pasivnosti predsjednika podružnice i nužno je
održavanje Skupštine koja nije održana od osnivanja podružnice
Izvješće o radu klubova UBH Prsten od 15.12.2013.-10.05.2014:
a) Kluba znanstvenika „Prsten“ 2011.-2014.
o Članovi Kluba znanstvenika sudjelovali na Izvanrednoj skupštini Udruge
o Predsjednik Klub znanstvenika je aktivno sudjelovao u radu svih tijela
Udruge, te u razgovorima o ustavno-pravnom položaju Hrvata u BiH
o U tijeku je priprema za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Kluba
znanstvenika te izradba programa rada.

b) Klub žena:
Veljača:
 posjet žena varaždinske podružnice i zajedničko razgledanje izložbe Zemaljskog
muzeja iz Sarajeva, druženje u središnjici Udruge,
 uspostava suradnje s Udrugom Kap dobrote i obilazak obitelji kojima je potrebna
različita vrsta pomoći,
ožujak:
 prikupljena je znatna količina hrane, odjeće i drugih potrepština te proslijeđena
preko Udruge ljudima u potrebi
travanj:



u organizaciji Kluba žena i Foruma mladih psiholog Mijo Marić održao je
predavanje ”Predrasude, stavovi, stereotipi i tolerancija”
 uskrsna akcija- u prigodi Uskrsa proslijeđeno je osam vrećica hrane, donacija
članica Kluba žena
 organizacija i putovanje Kluba žena u Kraljevu Sutjesku, Vitez i Travnik, s ciljem
popularizacija Udruge Prsten, upoznavanje s Udrugom Svjetlo iz Viteza i
razmjena iskustava.
 Redoviti sastanci jedanput mjesečno
Svibanj:
 Akcija za nabavu računala za Udrugu Svjetlo

c) Foruma mladih:















Božić 2013, „ Mladi mladima „ podijeljeno više od 100 paketića
10.01. Sastanak UO FM-a, promjena vodstva
24.01. Sastanak UO FM
01.02. Team building – kuglanje
Veljača – Revizija članstva Foruma mladih ( svih članova Udruge mlađih od
35.g.)
14.02. Sudjelovanje u organizaciji humanitarnog koncertu „ Ja ljubim „
28.02. UO Foruma mladih
01.03. Sudjelovanje FM na svečanoj večeri u Đakovu
02.03. Sastanak s FM Osijek u Osijeku
Ožujak - Suradnja FM s klubom žena u humanitarnoj akciji za Udrugu Kap
dobrote
22.03. Sudjelovanje na malonogometnom turnir u organizaciji SUS ( Slavonska
udruga studenata)
28.03. Sastanak FM i posjet noći slavonski studenata
05.04. Prva radionica „Uspješna potraga za poslom“ predavač prof. psih. Jozo
Dubravac
10.04. Sudjelovanje FM na predavanju prof. Mije Marića u organizaciji Kluba
žena
13.04. Druga radionica „Uspješna potraga za poslom“ predavač prof. psih. Jozo
Dubravac

