Udruga Prekopruge Ivankovo
Josipa Kozarca 49
32281 Ivankovo
OIB : 41793234046
HR1723400091110378517-pbz

ZAPISNIK
Sa izvještajno - izborne skupštine udruge Prekopruge Ivankovo održane 23.02.2017.godine sa
početkom u 18 h.
Predložen je sljededi dnevni red :
1. Otvaranje skupštine i pozdravna riječ predsjednika
2. Izbor radnog predsjedništva (3 člana)
3. Izbor zapisničara (1 član)
4. Izbor verifikacijske komisije (2 člana)
5. Izbor ovjerovitelja zapisnika (2 člana)
6. Izvješde o radu udruge za 2016. godinu
7. Financijsko izvješde za 2016. Godinu – izvješde nadzornog odbora za 2016.godinu
8. Diskusija po izvješdima
9. Razrješnica upravnog odbora
10. Diskusija o razrješnici
11. Izbor predsjednika
12. Izbor upravnog odbora
13. Izbor nadzornog odbora
14. Završna riječ novog predsjednika
15. Završetak skupštine
16. Razno

Koji je prihvaden jednoglasno.
1. Točka – Predsjednik je otvorio skupštinu i pozdravio sve prisutne, te nazočne zamolio da izrazimo
počast minutom šutnje svim preminulim članovima udruge i braniteljima.
2. Točka – za radno predsjedništvo predloženi su :
1. Anto Borid – predsjednik radnog predsjedništva
2. Anto Antunovid – član
3. Bosiljko Borid – član i jednoglasno prihvadeni, te je sjednicu nastavilo voditi radno
predsjedništvo
3. Točka – za zapisničara je predložen : Željko Žuljevid, te jednoglasno prihvaden
4. Točka – za verifikacijsku komisiju su predloženi : Josip Marjanovid i Josip Antunovid koji su
jednoglasno prihvadeni, te su utvrdili stvarno stanje prisutnih 30 članova i utvrdili da imamo potreban
broj za nastavak sjednice.
5. Točka – za ovjerovitelja zapisnika predloženi su Dragan Marjanovid i Drago Borid , te su
jednoglasno i prihvadeni

6. Točka – riječ je dobio predsjednik da o radu udruge u 2016. Godini izvjesti sve nazočne.
O radu udruge prekopruge Ivankovo predsjednik je izvještavao o radu na održavanju zelenih površina
i naveo kako je taj dio rada najzahtjevniji za udrugu, nadalje organizacija „Bosanskog sijela 2016“ ,
gradnja spremišta koje je postalo prioritetni projekt radi svoje svrhe, radovi na izradi ograde oko
objekta i igrališta koji su prešli i u 2017. Godinu , Radovi u sklopu novog programa:
---- Izgradnja novog mosta---- Izgradnja novog dječjeg Igrališta---- Uklanjanje bodališta, suradnja sa
ostalim udrugama sa područja opdine Ivankovo i šire, te još niz aktivnosti koje obilježavaju značajnost
i bitnost udruge Prekopruge Ivankovo.
7. točka - Financijsko izvješde kojeg iznio predsjednik udruge je bilo u sintetičkom obliku i prikazani su
svi prihodi i rashodi udruge Prekopruge Ivankovo, te je objašnjeno što se sve nalazi na pojedinim
pozicijama i koja je klasifikacija troškova. Ukupni prihodi udruge Prekopruge Ivankovo su bili :
25.120,00 kn, dok su sa druge strane rashodi iznosili: 24.014,28 kn tako da je udruga iznos od:
1.105,72 kn prenijela u poslovanje za 2017. Godinu.
Nakon financijskog izvješda član nadzornog odbora Mario Jozid je podnio izvješde nadzornog
odbora nazočnima u kojem je naglasio kako u izvještajima koje su pregledali analitičkom metodom
nisu našli ništa sporno, ta da su financijski izvještaji u potpunosti točni.
8. Točka – U diskusiji po izvješdima bili su upiti za pojedine troškove koji su bili neki ne jasni, ali nakon
izlaganja predsjednika svi su se složili da je financijsko izvješde bilo u potpunosti opsežno i
pojednostavljeno što je doprinijelo vrlo kratkoj diskusiji.
9. Točka – radno predsjedništvo daje prijedlog o razrješnici predsjednika i cijelog upravnog odbora, te
razrješnicu nadzornog odbora koja je prihvadena jednoglasno.
10. Točka – Uz kratku diskusiju o razrješnici prešli smo na slijedede
11. Točka – radno predsjedništvo traži prijedloge za imenovanje predsjednika,
dopredsjednika,tajnika, uz raspravu i prijedloge došli smo do imena odnosno osoba koje su
predložene. Za predsjednika je jednoglasno izabran Krunoslav Antunovid, za dopredsjednika je
jednoglasno izabran Đuro Crnkovid, za tajnika je jednoslagno izabran Marinko Borid.
12. Točka - Nadalje u upravni odbor su predloženi sljededi članovi uz predsjednika, dopredsjdenika i
tajnika predloženi su : Josip Antunovid – član, Željko Žuljevid – član, Mato Svib – član, Boso Borid –
član uz raspravu predloženi su jednoglasnom odlukom izabrani za upravni odbor.
13. Točka - za nadzorni odbor predloženi su sljededi: predsjednik : Željko Petrlid, Mario Jozid – član,
Dragan Marjanovid – član uz raspravu o predloženim imenovanjima isti su odabrani jednoglasnom
odlukom skupštine.
14. Točka – radno predsjedništvo je zamolilo predsjednika da se obrati skupštini. Predsjednik se
zahvalio na ukazanom povjerenju,te pozdravio sve prisutne. Nakon toga je predstavio plan i program
za 2017.godinu, te obedao provođenje i unaprijeđenje dosadašnjih aktivnosti.
15. Točka – skupština je završila u 20:30h
16. Točka - pod ovom točkom su gosti koji su nazočili zahvalili na pozivu i na dosadašnjoj suradnji, a
među predsjednicima udruga bio je i načelnik opdine Ivankovo Branko Galid koji je zahvalio na
iscrpnim izvješdima, te naglasio da dosadašnja dobra suradnja de se nastaviti i u bududnosti.

Zapisničar :

Željko Žuljevid

Ovjerovitelj : Dragan Marjanovid
Drago Borid
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