ZAPISNIK

Izvanredna Skupština UBH „Prsten“
DATUM
MJESTO
VRIJEME

15. prosinca 2013.
M SAN, Buzinska cesta 10, Zagreb
15.00 – 19.00 sati

Započeto u 15.00 sati.
Nazočno 280 članova.
Josip Sarić, predsjednik Nadzornog odbora UBH „Prsten“, otvorio je sjednicu, pozdravio
članove. Ocijenio je da su se stekli uvjeti za održavanje Skupštine, da Skupština ima kvorum
za održavanje sjednice i može početi s radom. Naglasio je da će o točnom broju nazočnih
Skupštinu izvijestiti Povjerenstvo za verifikaciju, koje Skupština treba izabrati. Iznio je
razloge sazivanja izvanredne Skupštine i prezentirao Skupštini mišljenje Nadzornog odbora o
radu tijela Skupštine.
Predložio je sastav Radnog predsjedništva od 9 članova. Prijedlog je prihvaćen apsolutnom
većinom. U Radno predsjedništvo su izabrani:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sandra Bagarić – član Nadzornog odbora UBH „Prsten“
Ivija Jelavić – predstavnica Foruma mladih
Marko Pandurević – predsjednik Podružnice UBH „Prsten“ Rijeka
Mario Paurević – predsjednik Podružnice UBH „Prsten“ Varaždin
Marjan Jerković – predsjednik Podružnice UBH „Prsten“ Osijek
Josip Sarić – predsjednik Nadzornog odbora
Iko Stanić – utemeljitelj i član UBH „Prsten“
Vlado Guberac – član Upravnog odbora Zaklade „Prsten“
Antun Fuglinski – član UBH „Prsten“

Za predsjedavajućeg Radnog predsjedništva izabran je Josip Sarić, koji je predložio dnevni
red istovjetan dostavljenom uz pozive za Skupštinu.
Dnevni red glasi:
Otvaranje Skupštine i izbor Radnog predsjedništva
1. Usvajanje Poslovnika o radu izvanredne Skupštine
2. Izbor radnih tijela
a. zapisničara
b. ovjerovitelja zapisnika

c. izbor Povjerenstva za verifikaciju
d. izbor Povjerenstva za izbore
3. Rasprava o aktualnom stanju u Udruzi „„Prsten“”, podnesenoj ostavci i glasovanje o
povjerenju tijelima upravljanja Udruge
4. Izbor-reizbor tijela upravljanja
5. Razno

Ad 1.
Na poziv predsjedavajućeg obrazloženje prijedloga Poslovnika o radu Skupštine je dao glavni
tajnik Udruge, Marjan Biškić.
U raspravi su sudjelovali: Dragan Martinović, Tomislav Antunović, Bruno Iljkić i Pavo
Kovačević.
Poslovnik o radu izvanredne Skupštine je jednoglasno usvojen ( Poslovnik u prilogu). Nakon
usvajanja Poslovnika, Ivan Marčeta je predložio da u Radnom predsjedništvu bude
predsjednik Udruge Ivan Lovrinović i još jedan punopravni član Udruge. Predsjedavajući je
zatražio prijedlog kandidata za još jednog člana Radnog predsjedništva a kako nije bilo
prijedloga kandidata, stavio je na glasovanje Skupštini jesu li za to da predsjednik Udruge
Ivan Lovrinović uđe u sastav Radnog predsjedništva. Za je glasovalo 70 članova, 60 protiv, a
150 je bilo suzdržano. Predsjedavajući je pozvao predsjednika Udruge Ivana Lovrinovića da
bez obzira na većinu suzdržanih uđe u Radno predsjedništvo.
Ivan Lovrinović je izjavio da će tijekom održavanja Skupštine odlučiti hoće li konzumirati
odluku o izboru u Radno predsjedništvo.
Ad 2.
Na prijedlog predsjedavajućeg Radnog predsjedništva jednoglasno su izabrani članovi radnih
tijela:
a) za zapisničara Anita Ivkić
b) za ovjerovitelja zapisnika Gordana Jelavić i Mato Krajnović
c) Povjerenstvo za verifikaciju u sastavu Ivan Pandurević, Mato Rajkovača, Ivan
Matanović
d) Povjerenstvo za izbore u sastavu Marica Ðogaš Mikulić, Hrvoje Soldan i Damir
Kolovrat
Predsjedavajući je pozvao predstavnika Povjerenstva za verifikaciju da izvijesti Skupštinu o
broju nazočnih. U ime Povjerenstva za verifikaciju Ivan Pandurević je izvijestio o sljedećem:
Verifikacijsko povjerenstvo u sastavu Mato Rajkovača, Ivan Matanović i Ivan Pandurević
utvrdilo je i izvješćuje Skupštinu:

Skupštinu na temelju članka 15. stavka 2 Statuta UBH „Prsten“ čine: tijela upravljanja,
članovi Predsjedništva UO, članovi Upravnog i Nadzornog odbora tvrtke „Prsten“ grupe
d.o.o., predsjednici podružnica, Upravni odbor Zaklade, Izdavačko vijeće glasila Udruge, te
20% članova Udruge vodeći računa o razmjernoj zastupljenosti općina podrijetla članova predstavnika na Skupštini.
U bazi članstva UBH „Prsten“ je 1697 fizičkih osoba i 177 pravnih osoba. Ukupno članova
UBH „Prsten“ ima 1874.
Članova Predsjedništva UO i 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 li taj broj od 1874, 83 člana dobivamo 1791, od toga 20 % je
oko 360 članova.
Skupštinu čine 443 članova.
Članak 17. stavak 1.Statuta UBH „Prsten“ propisuje:
Skupština pravovaljano odlučuje, ako na zasjedanju prisustvuje natpolovična većina svih
članova Skupštine, a to je 222 člana.
Povjerenstvo za verifikaciju je utvrdilo da Izvanrednoj skupštini UBH „Prsten“ je nazočno
280, što je više od natpolovične većine članova Skupštine, te se sjednica Skupštine
proglašava pravovaljanom.
Predsjedavajući je konstatirao da Skupština ima kvorum i može pravovaljano odlučivati.
Ad 3.
U uvodnom izlaganju je govorio Stipo Matić, član Nadzornog odbora. Zatim su u raspravi
sudjelovali Pavo Zubak, Juro Martinović, Zlatko Vlajčić, Tomislav Dubravac, Ivan Miloloža,
Marko Pandurević, Vjekoslav Jeleč, Mario Raguž, Dragan Martinović, Pavo Kovačević, Mato
Krajnović, Ivica Mišića, Zvonko Biljecki, Marica Ðogaš, Sandra Bagarić, Željko Nujić i Ivan
Lovrinović.
Ivan Lovrinović je nakon svog izlaganja napustio Skupštinu, te je za njim dvoranu napustilo
17 članova.
Nakon toga je nastavljena rasprava te su sudjelovali Marjan Biškić, Grga Jelinić, Gordana
Jelavić, Filip Ević, Mijo Marić, Pavo Zubak, Iko Stanić, Stipo Ćorluka i Marko Šimić.
Predsjedavajući je još jedanput upoznao Skupštinu sa svim razlozima koji su doveli do
sazivanja izvanredne Skupštine te iznio da je rasprava ukazala na opravdanost sazivanja
Skupštine.
Za govornicu je izišao Iko Stanić, član Radnog predsjedništva, i izjavio da je Radno
predsjedništvo nakon konzultacije zaključilo potrebnim staviti na izglasavanje odluku o

neopozivoj ostavci zamjenika predsjednika udruge, Pave Zubaka. Također je potrebno staviti
na izglasavanje odluku o iskazivanju povjerenja predsjedniku, Ivanu Lovrinoviću, jer kao
predsjednik nije postupao sukladno uputama i smjernicama Skupštine na kojoj je izabran i
radio protivno Statutu čime je svojim istupanjem i djelovanjem štetio ugledu Udruge.
Odluka o neopozivoj ostavci zamjenika predsjednika Pave Zubaka je prihvaćena s 256
glasova za, 7 protiv, bez suzdržanih.
Odluka o nepovjerenju i razrješenju predsjednika je donesena s 257 glasova ZA, 5 protiv i 1
suzdržanim glasom.
Ad 4.
U ime Radnog predsjedništva predsjedavajući je predložio kandidata za predsjednika Udruge,
Iliju Tolića, kao integrativnog čimbenika u daljnjem djelovanju Udruge te za zamjenika
predsjednika Petra Mrkonjića, uglednog člana. Predloženi kandidati bi imali ulogu u kraćem
roku konsolidirati Udrugu, zakazati i pripremiti redovitu Skupštinu na kojoj bi se birala sva
nova tijela upravljanja. Članovi Skupštine su predložili za zamjenika predsjednika nekoliko
kandidata. Svi osim Marice Mikulić (rođ. Ðogaš) su odbili kandidaturu. Ilija Tolić je prihvatio
kandidaturu za predsjednika. Kandidaturu je odbio i Petar Mrkonjić, kandidat za zamjenika
predsjednika, te se prešlo na izglasavanje.
Odluku o izboru Ilije Tolića za predsjednika Udruge je prihvaćena jednoglasno.
Odluka o izboru zamjenice predsjednika Marice Mikulić (rođ. Ðogaš) je prihvaćena s 1
glasom protiv.
Ad 5.
Obrazloženje prijedloga za izmjenu Statuta dao je Marjan Biškić.
Članak 15. Statuta Udruge donesenog 14. lipnja 2010. glasi:
Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja.
Skupštinu čine tijela upravljanja, predsjednici podružnica, članovi Predsjedništva UO, članovi
Upravnog i Nadzornog odbora tvrtke „Prsten“ grupa d.o.o., Upravni odbor Zaklade,
Izdavačko vijeće glasila Udruge te 20% članstva Udruge, vodeći računa o razmjernoj
zastupljenosti općina podrijetla članova - predstavnika na Skupštini.
Prijedlog izmjene: U članku 15., brišu se riječi: članovi Upravnog odbora i Nadzornog odbora
tvrtke „Prsten“ grupe d.o.o., a broj 20% zamjenjuje 5%.
Prijedlog izmjene članka 15. Statuta je jednoglasno prihvaćen.
Članak 15. Statuta Udruge bosanskih Hrvata „Prsten“, nakon prihvaćanja prijedloga izmjene
glasi:
Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja.

Skupštinu čine tijela upravljanja, predsjednici podružnica, članovi Predsjedništva UO, ,
Upravni odbor Zaklade, Izdavačko vijeće glasila Udruge te 5% članstva Udruge, vodeći
računa o razmjernoj zastupljenosti općina podrijetla članova - predstavnika na Skupštini.
Predsjedavajući je predložio Skupštini da se prihvate zaključci s ove izvanredne Skupštine,
koje je tijekom sjednice pripremilo Radno predsjedništvo.
1. Utvrđuje se da je Predsjedništvo Upravnog odbora Udruge „Prsten“ neovlašteno
preuzelo ulogu glavnog tijela Udruge, održavalo sjednice bez kvoruma,
nedemokratski odlučivalo i samovoljom predsjednika i nekih članova Predsjedništva,
uporno istrajavalo na provođenju donesenih odluka, čime je djelovalo suprotno
svojim statutarnim ovlastima.
2. Takvo djelovanje dovelo je do raskola u Predsjedništvu, blokade rada Upravnog
odbora i drugih tijela Udruge te zbog produbljavanja podjela i stvaranja atmosfere
napetosti, zaprijetilo daljnjem funkcioniranju Udruge, zbog čega je, osim dosadašnjeg
predsjednika, neupitna odgovornost i onih članova Predsjedništva koji su takav
nestatutaran rad zagovarali i provodili.
3. Na temelju utvrđenog u točkama 1. i 2. Skupština je razriješila dužnosti predsjednika
Ivu Lovrinovića i prihvatila ostavku zamjenika predsjednika Pave Zubka te nalaže
Upravnom odboru da provede raspravu i glasovanje o povjerenju odgovornih članova
Predsjedništva.
4. Novoizabrani predsjednik Udruge je dužan žurno sazvati sjednicu Upravnog odbora,
na kojoj će se na temelju rasprave i ovih zaključaka, utvrditi program mjera za prvi
kvartal 2014. godine s prioritetima radi konsolidacije Udruge. Prioritet dati pripremi
redovite izborne Skupštine koju treba održati najkasnije do 01.05.2013 i
rekonstrukciji Predsjedništva Udruge.
Zaključci su jednoglasno usvojeni.
Skupština je završila s radom u 18.30.
Privitak:
1. Poslovnik o radu Izvanredne Skupštine
2. Izvješće Povjerenstva za verifikaciju
3. Odluka o izmjeni Statuta UBH „Prsten“
Zapisničar:
Anita Ivkić
Ovjerovitelji zapisnika:
Gordana Jelavić
Mato Krajnović

