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Z A P I S N I K
s redovite Godišnje i Izborne skupštine Društva održane 05. rujna. 2020.g.
u Osijeku

Skupština Društva održana je u hotelu „Millennium“ u Osijeku, Ul. K.P. Svačića broj 12,
s početkom u 16,00 sati, uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera.
Predsjednik Društva gosp. Ivan Klanac otvara Skupštinu, pozdravlja sve nazočne delegate
te za Skupštinu predlaže slijedeći

Dnevni

red

1. Otvaranje Skupštine (pozdravna riječ predsjednika Društva)
2. Izbor radnih tijela Skupštine:
a. Radno predsjedništvo od tri člana
b. Verifikacijsko povjerenstvo od tri člana
c. zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
3. Razmatranje izvješća:
a. o radu Društva u 2019. g.
b. o financijskom poslovanju Društva u 2019.g.
c. o nalazu i izvješću Nadzornog odbora za 2019.g.
d. Verifikacijskog povjerenstva
4. Razmatranje izvješća:
a) o radu Društva u mandatnom razdoblju 2016.-2020.g.
b) o financijskom poslovanju Društva u mandatnom razdoblju 2016.-2020.g.
5. Razmatranje prijedloga Programa rada i Financijskog plana Društva za 2020.g.
6. Razmatranje prijedloga Programa rada i Financijskog plana za mandatno razdoblje
2020.-2024.g.
7. rasprava o izvješćima i predloženim programima i planovima Društva za 2019., 2020., i
mandatno razdoblje 2016.-2020.g., te usvajanje istih.
8. Donošenje Odluke o izboru članova Predsjedništva Društva (9 članova), Nadzornog
odbora Društva (3 člana) i članova Stegovnog suda (3 člana)
9.Završna riječ predsjednika Društva.
Dnevni red se stavlja na glasovanje
Nakon provedenog glasovanja dizanjem ruku Dnevni red je jednoglasno usvojen, te se prelazi
na rješavanje po pojedinim točkama.
Pod 1.
Predsjednik Društva gosp. Ivan Klanac pozdravio je nazočne delegate i poželio im je dobrodošlicu.
Istaknuo je žaljenje radi nastale situacije oko Covid 19, radi čega je Skupština odgođena, a bila je
zakazana za 25. travnja 2020.g. Naime, mandat svim tijelima Skupštine istekao je u travnju 2020.g.,
što znači da Društvo faktički nije moglo djelovati odnosno poslovati bez svojih tijela. Međutim.
Društvo se moralo prilagoditi novonastaloj situaciji i prestalo je djelovati na nekoliko mjeseci, prema
preporukama Stožera civilne zaštitie. Iz tog razloga i Skupština nije na vrijeme održana. Ova
Skupština sazvana je ponovno na 23. redovitoj sjednoci Predstedništva Društva održanoj
elektroničkim putem dana 24. lipnja 2020.g., te je ova Skupština sazvana sukladno odredbama
Statuta Društva.

-
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Pod 2.
Predsjedništvo Društva predložilo je u radna tijela Skupštine:
a) U Radno predsjedništvo: gosp. Zvonimira Biskupovića za predsjednika, te
gđu. Šteficu Ranđelović i gosp. Martina Rukavinu, za članove.
b) U Verifikacijsko povjerenstvo: gosp. Krunoslava Kurilja za predsjednika, te gosp. Mile
Tutića i gđu. Katicu Ronko, za članove.
c) Za zapisničara: gđu. Anu Bise, a za ovjerovitelje zapisnika Ivana Štajnera i Emicu Radić.
Nakon provedenog glasovanja prijedlog je jednoglasno usvojen, te je donijeta Odluka o
izboru radnih tijela Skupštine.
Predsjedavajući Skupštine gosp. Zvonimir Biskupović, zahvalio se na povjerenju, pozdravio
je sve nazočne članove Skupštine, te preuzeo daljnje vođenje Skupštine.
Pod 3.
Pod ovom točkom Dnevnog reda gosp. Ivan Klanac podnio je:
a) Izvješće o radu Društva u 2019.g.
b) Izvješće o financijskom poslovanju Društva za 2019. g.,
redsjednik Nadzornog odbora gosp. Mile Tutić podnio je Izvješće o radu i nalazu
Nadzornog odbora za 2019.g
Izvješće Verifikacijske komisije podnio je predsjednik gosp. Krunoslav Kurilj.
koji je utvrdio da je Skupštini nazočan 21 delegat od ukupno 30 delegata, što znači
da Skupština može donositi pravovaljane oduke.
Pod 4.
Pod ovom točkom dnevnog reda predsjednik Društva gosp. Ivan Klanac podnio je Izvješće
o radu Društva u mandatnom razdoblju 2016.-2020.g. te Izvješće o financijskom poslovanju
Društva u mandatnom razdoblju 2016.-2020.g.
Pod 5.
Pod ovom točkom dnevnog reda predsjednik Društva gosp. Ivan Klanac iznio je prijedlog
Programa rada Društva za 2020.g. kao i Financijski plan Društva za 2020. g.
Pod 6.
Pod ovom točkom dnevnog reda predsjednik Društva gosp. Ivan Klanac ukratko je iznio
prijedlog Programa rada i Financijskog plana Društva za mandatno razdoblje 2020.-2024.g.

-
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Pod 7.
Pod ovom točkom dnevnog reda predsjedavajući Skupštine otvorio je raspravu o
izvješćima i predloženim programima i planovima Društva za 2019.g., 2020. i mandatno
razdoblje 2016.-2020.g.
Kako nije bilo rasprave o navedenim dokumentima, predsjedavajući Skupštine
predložio je Skupštini usvajanje istih dokumenata, te je Skupština jednoglasno donijela
odluku o usvajanju
a) Izvješća o radu Društva u 2019.g.
b) Izvješća o financijskom poslovanju Društva u 2019.g.
c) Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva za 2019.g.
d) Izvješa o radu Društva u mandatnom razdoblju 2016.-2020.g.
e) Izvješća o financijskom poslovanju Društva u mandatnom razdoblju 2016.-2020.g.
f) Program rada Društva za 2020.g.
g) Financijskog plana Društva za 2020.g.
h) Program radda Društva za mandatno razdoblje 2020.-2024.g. i
i) Financijskog plana Društva za mandatno razdoblje 2020.-2024.
Pod 8.
Pod ovom točkom dnevnog reda na prijedlog Predsjedništva Društva Skupština
Društva jednoglasno je donijela slijedeću


O D L U KU

I
a) za članove Predsjedništva Društva biraju se: Ivan Klanac, Zvonimir Biskupović,
Krunoslav Kurilj, Danica Keleković, Martin Rukavina, Predrag Ilić, Marija Krišto,
Štefica Ranđelović i Stjepan Bošnjaković
b) Za članove Nadzornog odbora biraju se: Mile Tutić, Franjković Milan i Emilija Tomašević
c) Za članove Stegovnog suda biraju se: Ivan Galo, Budimir drago, Emica Radić
II
Osobe iz točke I ove Odluke biraju se na vrijeme od 4 (četiri) godine
Pod 9.
Pod ovom točkom dnevnog reda predsjedavajući Skupštine gosp. Zvonimir Biskupović
zahvalio je svim nazočnima na radu Skupštine i zaželio novoizabranim članovima
Predsjedništva, Nadzornog odbora i Stegovnog suda uspješan rad u narednom
mandatnom razdoblju i zaključio Skupštinu u
18,30 sati.
Zapisničar:

Ana Bise

Ovjerovitelji zapisnika:

Ivan Štajner

Emica Radić

Predsjedavajući Skupštine

Zvonimir Biskupović, dipl.yur.

