Zapisnik sa redovne sjednice Skupštine ''Zavičajnog kluba usorskog kraja'' koja je održana dana
18.06
.06.2018
.2018. godine s početkom u 20,00 sati u Zagrebu, u prostorijama Mjesnog odbora „Ivan
Mažuranić“ Vrpoljska 10. Donja Dubrava

Sjednicu je otvorio Predsjednik udruge, g. Mato Nikić i predložio sljedeći dnevni red.
1.
2.
3.
4.
5.

Izbor radnog predsjedništva (3 člana)
Izbor verifikacijske komisije (3 člana)
Izbor zapisničara
Izvještaj verifikacijske komisije
Izvješće o radu Zavičajnog kluba usorskog kraja s izvještajem o financijskom stanju i
blagajničkom poslovanju (podnosi Predsjednik)
6. Izvještaj Nadzornog odbora o radu udruge
7. Izmjena i dopuna Statuta udruge
8. Izbor novih članova tijela udruge
9. Smjernice rada za sljedeće razdoblje
10. Razno
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1. Uz zahvalu svim članovima udruge, i simpatizerima koji su se odazvali pozivu, predložen je
izbor radnog predsjedništva u sastavu: Ivica Katić, Anto Ćosić i Pejo Katić
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Ad.2. U verifikacijsku komisiju su predloženi: Franjo Jelić, Ivan Kopčić i Zdravko Gavran.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen, i komisija je odmah počela s radom kako bi utvrdila kvorum
nužan za nastavak rada Skupštine.
Ad.3. Za zapisničara je predložen Pejo Katić.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Ad.4. Gospodin Franjo Jelić podnio je, u ime verifikacijske komisije, izvještaj: Skupštini prisustvuje
dovoljan broj članova Skupštine za donošenje valjanih odluka u skladu sa Statutom udruge.
Ad.5. Predsjednik udruge, g. Mato Nikić podnio je izvještaj o dosadašnjem radu udruge s
naglaskom na glavne aktivnosti, prije svega organizacije usorskih večeri, izdavanje zbornika
radova o povijesti i sadašnjosti usorskog kraja, raznim oblicima pomoći itd.
Izvještaj o radu je jednoglasno prihvaćen.
Također je podnio i financijsko izvješće (koje je i u pisanom obliku dato na uvid svim prisutnim
članovima Skupštine).
Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.
Ad.6. U ime Nadzornog odbora izvješće o radu prezentirao je g. Anto Ćosić, član Nadzornog
odbora. Posebno je naglasio ogroman trud svih članova Upravnog odbora udruge na unapređenju
rada udruge, te izvijestivši članove Skupštine da u radu udruge nije bilo nepravilnosti, te da su sve
aktivnosti u skladu sa Statutom udruge.
Ad.7.
Ad.7. Jednoglasno je usvojena Odluka o izmjeni i dopuni Statuta udruge tako da se mijenja u
članaku 34. drugi stavak i sada glasi: Upravni odbor Skupštine ima 7 članova, a čine ga
predsjednik Udruge, jedan potpredsjednik i pet članova koje bira Skupština.
Ad.8
Ad.8. Predsjedavajući Skupštine, g. Anto Ćosić predložio je izbor novih članova tijela udruge,
sukladno Statutu, te otvorio raspravu. Nakon rasprave pristupilo se i glasovanju.

Predloženi su:
Za predsjednika: Anto Ćosić
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Potpredsjednik:
Potpredsjednik: Ivo Gavran
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Predložen je izbor novih članova Upravnog odbora: Ivo Gavran, Pejo Katić, Ilija Nikić, Ivan Kopčić,
Ivan Rajkovača i Zdravko Gavran
Glasovalo se za ''listu'' i prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Nakon rasprave u Nadzorni odbor su predloženi:
Nadzorni odbor:
Predsjednik NO:
NO: Miro Pejić
Članovi: Ivica Katić i Nikola dadić
Svi predloženi su jednoglasno prihvaćeni.
Ad.9
Ad.9. Novoizabrani predsjednik, g. Anto Ćosić zahvalio je na povjerenju te istaknuo osnovne
smjernice rada udruge u sljedećem razdoblju. Udruga nastavlja na do sada započetim aktivnosti,
s naglaskom na jače povezivanje s tijelima vlasti u općini Usora, ali i povezivanju sa sličnim
udrugama, kulturnim, sportskim i društvenim institucijama u RH. Posebno je istaknuo potrebu
rada na uključivanju većeg broja članova u rad udruge. Smjernice rada su podržane jednoglasno.
Ad.10
Ad.10.
10. Razno

Predloženo je da zbog operativnosti, do upisa promjena u Registru udruga pri nadležnom tijelu,
udrugu ravnopravno može predstavljati i zastupati i dosadašnji predsjednik g. Mato Nikić.
Nikić.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Daljnjih pitanja nije bilo i time je sjednica Skupštine završila svoj rad u 22,00.

Zapisnik vodio:
Pejo Katić
Ovjerovitelj zapisnika:
1. Ivica Katić
2. Nikola Dadić
3. Miro Pejić

Predsjedavajući Skupštine:
Anto Ćosić

