ZAPISNIK

Izborna Skupština UbH „Prsten“
DATUM
MJESTO
VRIJEME

10. svibnja 2014.
M San Grupa d.d., Buzinska cesta 10, Zagreb
12.00 – 14.30 sati

Nazočno 232 člana.
DNEVNI RED:
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela
- zapisničara
- ovjerovitelja zapisnika
- radnog predsjedništva
- verifikacijske komisije
- kandidacijske komisije
2. Usvajanje Poslovnika o radu izborne Skupštine
3. Izvješće o radu Udruge za razdoblje 15.12.2013.-10.05.2014., rasprava i usvajanje
izvješća
4. Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje 15.12.2013.-10.05.2014. rasprava i
usvajanje izvješća
5. Nalaz i mišljenje NO o radu izabranih tijela upravljanja Udruge Prsten za razdoblje
15.12.2013.-10.05.2014.
6. Izmjene i dopune Statuta UBH Prsten, rasprava i usvajanje,
7. Utvrđivanje liste kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika, rasprava
8. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika UBH Prsten
9. Utvrđivanje liste kandidata za Upravni odbor i Nadzorni odbor, Sud časti, rasprava
10. Izbor članova za Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti

11. Razrješnica dosadašnjim članovima UO, NO, predsjedniku i zamjeniku
12. Prijedlog Programa rada za 2014/2015., rasprava i usvajanje
13. Prijedlog financijskog plana za 2014/2015., rasprava i usvajanje
14. Govor novoizabranog predsjednika UBH Prsten
Zaključenje rada Skupštine
Ad 1.
Predsjednik Ilija Tolić je iznio prijedloge za izbor radnih tijela te su jednoglasno izabrani :
a) za zapisničara Anita Ivkić,
b) za ovjerovitelje zapisnika Gordana Jelavić i Pavo Barišić,
c) za radno predsjedništvo: Marica Mikulić, zamjenica predsjednika; Marjan Jerković,
predsjednik podružnice Osijek; Marko Pandurević, predsjednik podružnice Rijeka; Tonči
Visković, predsjednik Foruma mladih; Ilija Tolić, predsjednik UBH Prsten,
d) za članove verifikacijske komisije Ivan Matanović, Ivan Pandurević i Mislav Barišić,
e) za članove kandidacijske komisije Eva Mijatović, Dragica Šamija i Ivan Marčeta.
Za predsjedavajućeg Radnog predsjedništva izabran je Pavo Barišić, koji je predložio gore
navedeni dnevni red. Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad 2.
Predsjedavajući je pozvao na raspravu o Prijedlogu poslovnika o radu izborne Skupštine.
Ivan Miloloža je iznio prijedlog da se u Statut unese nova funkcija „predsjednik Skupštine“,
koji će biti zadužen za organizaciju i rukovođenje sjednicama skupštine u mandatu od pet
godina te vezano za prijedlog odredaba o Sudu časti prijedlog da predsjednik Suda treba biti
član izvršnih tijela kako bi Sud mogao imati uvid u činjenično stanje.
Nakon provedene rasprave temeljem rezultata glasovanja predsjedavajući je konstatirao
jednoglasno usvajanje predloženog teksta Poslovnika bez izmjena te je uputio da se prijedlozi
Ivana Milolože rasprave u okviru točke predložene za raspravu o izmjenama i dopunama
Statuta.
Ad 3.
Izvješće o radu Udruge za razdoblje 15.12.2013.-10.05.2014.prezentirao je predsjednik Ilija
Tolić. Zahvalio je svima na suradnji te pozvao na daljnje provođenje aktivnosti udruge u
jednakom intenzitetu.

Izvješće o radu je jednoglasno osvojeno te u cijelosti čini prilog Zapisniku.
Ad 4.
Izvješće o financijskom planu podnio je glavni tajnik, Marjan Biškić. Naglasio je da udruga
konstantno pozitivno posluje te da je u proteklom razdoblju najveći dio sredstava izdvojen za
humanitarne akcije. Udruga je između ostaloga snosila i troškove organizacije humanitarnog
koncerta za Zakladu Prsten, dok su sva prikupljena sredstva doznačena za račun Zaklade.
Predsjedavajući je temeljem rezultata glasovanja konstatirao jednoglasno usvajanje Izvješća
o financijskom poslovanju za razdoblje 15.12.2013.-10.05.2014. te isto čini prilog Zapisniku.
Ad 5.
Predsjednik Nadzornog odbora Josip Sarić je iznio nalaz i mišljenje Nadzornog odbora te
konstatirao da su izabrana tijela upravljanja u proteklom razdoblju djelovala zakonito. Pozvao
je verifikacijsku komisiju da iznese podatke o postojanju kvoruma za pravovaljano
odlučivanje.
Predsjednik Povjerenstva za verifikaciju, Ivan Pandurević, je konstatirao da je verifikacijsko
povjerenstvo u sastavu: Ivan Pandurević, Ivan Matanović i Mislav Barišić, izvješćuje
Skupštinu o slijedećem:
Skupštinu na temelju članka 15. stavka 2 Statuta UBH Prsten čine: tijela upravljanja, članovi
predsjedništva UO, predsjednici podružnica, Upravni odbor Zaklade, izdavačko vijeće glasila
Udruge, te 5 % članova Udruge vodeći računa o razmjernoj zastupljenosti općina podrijetla
članova-predstavnika na Skupštini. U bazi članstva UBH Prsten postoji 1912 fizičkih osoba i
185 pravnih osoba. Ukupno je 2097 članova.
Članova UO je 63, NO-7 članova, predsjednika podružnica 6, Upravni odbor Zaklade i
ravnatelj 6 članova, ostali su članovi UO, Izdavačko vijeće 2 člana ostali su članovi UO,
ukupno 78 članova. Oduzmemo od 2097, 78 člana dobivamo 2019, od toga 5 % je 101član.
Skupštinu čine 179 članova.
Članak 17. stavak 1.Statuta UBH Prsten propisuje:
Skupština punovažno odlučuje, ako zasjedanju prisustvuje natpolovična većina svih članova
Skupštine, a to je 90 članova.
Sukladno iznesenom verifikacijsko povjerenstvo je utvrdilo da Izbornoj skupštini UBH Prsten
je nazočno 232 člana , te proglasilo sjednicu Skupštine i donesene odluke i zaključke
pravovaljanima.

Ad 6.
Izmjene i dopune Statuta UBH Prsten pripremilo je Povjerenstvo u sastavu Gordana Jelavić,
predsjednica Kluba žena, Pavo Barišić predsjednik Kluba znanstvenika, Iko Stanić, pravnik
autor prvog Statuta, i glavni tajnik Marjan Biškić kao predsjednik Povjerenstva. Obrazloženje
izmjena i dopuna Statuta podnijela je članica Povjerenstva Gordana Jelavić, s osobitim
naglaskom na inkorporiranje odredaba o Sudu časti, jasnije određenje uloge i funkcioniranja
tijela upravljanja s ciljem osiguranja učinkovitijeg djelovanja Udruge, odredaba o organizaciji
rada Tajništva, te općenito djelovanja Udruge.
Predsjedavajući je pozvao na raspravu po izloženom.
Bruno Iljkić je naveo kao ključni nedostatak u izmjenama Statuta uklanjanje teritorijalnog
principa u formiranju sastava UO. S obzirom na podatak o pojavnosti 63 općine u sastavu
članstva UBH Prsten, smatra da bi UO trebao biti svojevrsni parlament u kojem bi bio
prisutan po jedan predstavnik svake općine. Smatra da u predloženim izmjenama nema
konkretno utvrđenog kriterija izbora.
U svjetlu određenih okolnosti dao je ostavku na mjesto predsjednika Poslovnog kluba.
Vjekoslav Bratić je iznio primjedbu na sudjelovanje osobe u funkciji glavnog tajnika u
tijelima upravljanja, smatra da treba postojati razlika između upravljačkih i operativnih tijela
u organizaciji udruge.
Drago Lozančić je ukazao na nelogičnost u odredbama stavka 2 članka 31. Prijedloga Statuta,
koji propisuje da „Sud časti donosi konačnu odluku“ u svezi primjene stegovnih mjera, a u
istom stavku je navedeno da po uloženom prigovoru protiv odluke o isključenju,
Predsjedništvo UO-a donosi konačnu mjeru. Smatra da bi isključivo Sud časti trebao donositi
konačnu odluku.
Predsjedavajući je nakon rasprave pozvao na glasovanje o prijedlogu Statuta od strane
Povjerenstva uz izmjenu stavka 2, članka 31. prijedloga Statuta, koja glasi „ Sud časti donosi
konačnu odluku. Protiv odluke o isključenju može se podnijeti prigovor Predsjedništvu UO,
koje će uloženi prigovor razmotriti i vratiti ponovno Sudu časti na konačno odlučivanje.“, te
je isti prihvaćen uz 5 suzdražnih glasova.
Prijedlozi Brune Iljkića i Ivana Milolože se upućuju na raspravu i daljnje razmatranje na
sjednici Upravnog odbora.
Ad 7.
Predsjednica kandidacijske komisije, Eva Mijatović je konstatirala da je kandidacijska
komisija zaprimila 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 2014.-2016.god. te za zamjenika predsjednika
g.Pavu Zubaka.
Ad 8.
Temeljem rezulatata glasovanja predsjedavajući je konstatirao da je g. Mijo Marić izabran za
predsjednika UBH Prsten uz jedan suzdržan glas.
Za zamjenika predsjednika u mandatu 2014.-2016.god. izabran je g. Pavo Zubak uz jedan
suzdržan glas.
Ad 9.
Član Komisije, Ivan Marčeta je konstatirao da sukladno članku 20. Statuta, koji propisuje
izbor 16 članova UO koji se poimence biraju na izbornoj Skupštini, te temeljem zaprimljenih
kandidatura za članstvo u Upravnom odboru predlažio sljedeće članove:
1. Miru Vujicu,
2. Evu Mijatović,
3. Marka Zrakića,
4. Vjekoslava Jeleča,
5. Vjekoslava Bratića,
6. Ivicu Jakića,
7. Ivana Tolića,
8. Matu Rajkovaču,
9. Branka Barbića
10. Zorana Rivića
11. Ivana Marčetu,
12. Antu Mandića,
13. Zvijezdana Stanića,
14. Draženka Mamića,
15. Janju Kulić
16. Pavu Barišića.
Temeljem članka 20. Statuta, kojim je propisan izbor pet članova UO koji žive u BiH
predloženi su sljedeći kandidati:
1. Franjo Rajković,
2. Pero Gudelj,
3. Ilija Zirdum,
4. Drago Živković,
5. Mijo Ćosić.
Predsjedavajući je temeljem rezulatata glasovanja konstatirao da je izneseni prijedlog za
članove Upravnog odbora jednoglasno usvojen.

Ad 10.
Članica kandidacijske komisije, Dragica Šamija je sukladno odredbama Statuta i
zaprimljenim kandidaturama predložila Skupštini na izglasavanje prijedloge za članove
Nadzornog odbora i Suda časti.
Temeljem rezultata glasovanja predsjedavajući je konstatirao da su u sastav Nadzornog
odbora jednoglasno izabrani:
1. Josip Sarić za predsjednika NO,
2. Sandra Bagarić,
3. Stipo Matić,
4. Ivo Jelušić,
5. Drago Prgomet,
6. Petar Mrkonjić,
7. Slađan Bešlić.
U sastav Suda časti, sukladno članku 32. Statuta, izabrani su uz 3 suzdržana glasa:
1. Ivan Miloloža za predsjednika Suda časti,
2. Vlado Ravlić,
3. Anđa Mandić,
4. Željko Nujić,
5. Iko Stanić.
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 11.
Jednoglasno je donesena odluka o davanju razrješnice dosadašnjim tijelima upravljanja.
Ad 12.
Glavni tajnik, Marjan Biškić je izložio Prijedlog Programa rada za 2014/2015. Naglasio je
činjenicu konstantnog širenja članstva i osnivanja novih podružnica i ogranaka te nakanu
osnivanja podružnice u BiH, sa sjedištem u Sarajevu. Pozvao je na prijedloge i dopune
Programa tijekom cijele godine.

Program rada za 2014./2015.god. je jednoglasno usvojen te u cijelosti čini dio Zapisnika.
Ad 13.
Glavni tajnik je iznio Financijski plan za naredno razdoblje djelovanja Udruge. Financijskim
planom je obuhvaćeno djelovanje središnjice i podružnica bez pravne osobnosti, dok svaka
podružnica s pravnom osobnošću financijski samostalno posluje i donosi vlastiti plan.
Prijedlog financijskog plana za 2014/2015. je jednoglasno usvojen i u cijelosti čini prilog
Zapisniku.
Ad 14.
Novoizabrani predsjednik UBH Prsten, Mijo Marić, održao je svečani govor, zahvalio se na
ukazanom povjerenju te pozvao na uzajamno pomaganje, odricanje od zlouporabe položaja,
davanje prednosti sadržaju djelovanja, iznad forme i stvaranju boljeg svijeta. Obećao je raditi
na ispunjenju programa rada i njegovu ekstenziviranju, te zajamčio pravo sudjelovanja svima
na sjednicama tijela upravljanja, poštujući načela javnosti i transprentnosti rada.
Ad 15.
Podružnici Rijeka Udruge bosanskih Hrvata Prsten uručena je Zlatna plaketa za osobito
uspješno djelovanje u 2013.godini.
Završeno u 14.30 sati.
Zapisničar:
Anita Ivkić
Ovjerovitelji zapisnika:
Pavo Barišić
_______________________
Gordana Jelavić
_______________________

