
OSVIT 

Udruga ustanova, drugih pravnih osoba i građana koji provode profesionalnu 

rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Hrvatske, Av. Marina Držića 1, 

Zagreba 

Z A P I S N IK 

 

s Izborne Skupštine OSVIT-a, održane dana 15. prosinca 2016. godine, u prostorima Udruge, 

Galerija Sunce s početkom u 12:30 sati. 

Izbornu Skupštinu je vodio predsjedavajući Lucijan Orlić. 

Skupštini su nazočili članovi Upravnog odbora u proširenom sastavu, kao i članovi Nadzornog 

odbora Udruge. Popis prisutnih članova nalazi se u privitku Zapisnika. 

Izborna Skupština sazvana je sukladno Statutu Udruge. Natpolovičnom većinom članova ispunjeni 

su uvjeti za pravovaljan rad i donošenje odluka. Predsjedavajući je predložio Dnevni red, koji je 

jednoglasno usvojen po slijedećim točkama: 

 

D  N  E  V  N  I    R  E  D 

 

1.) Verifikacija Zapisnika s posljednjeg zasjedanja Skupštine 

2.) Izvješće o radu Udruge u 2016. godini  

3.) Financijsko izvješće o radu udruge za razdoblje I. – IX. 2016. godine 

4.) Izvješće Nadzornog odbora o radu i poslovanju Udruge u 2016. godini 

5.) Razrješnica tijelima udruge OSVIT-a: 

a) Predsjedniku Skupštine 

b) Predsjedniku Udruge 

c) Članovima Upravnog odbora 

d) Članovima Nadzornog odbora 

e) Arbitražnom vijeću 

f) Likvidatoru udruge 

6.) Imenovanje tijela Udruge:  

a) Predsjednika Skupštine 

b) Predsjednika Udruge 

c) Članova Upravnog odbora 

d) Članova Nadzornog odbora (3člana, 3zamjenika) 

e) Arbitražnog vijeća (predsjednik, zamjenik) 

f) Likvidatora udruge 

7.) Usvajanje Programa rada Udruge za 2017. godinu 

8.) Donošenje Financijskog plana Udruge za 2017. godinu  

9.) Izvješće o članarinama i dugovanju članica od I. – IX.  2016. godine 

10.) Ostalo 



Ad-1)  

Skupština je temeljem pravovremeno dostavljenih materijala sjednice jednoglasno usvojila 

Zapisnik sa posljednje Skupštine, održane 10. prosinca 2015. godine. 

 

Ad -2) 

Sukladno Članku 22. Statuta udruge OSVIT, Skupština usvaja prijedlog Izvještaja o radu Udruge 

za 2016. godinu. Skupština jednoglasno donosi  

ODLUKU 

kojom usvaja Izvješće o radu Udruge za 2016. godinu. 

Izvješće o radu Udruge nalazi se u privitku Zapisnika. 

 

Ad - 3) 

Rizničarka u druge OSVIT, Petra Ptičar otvorila je predmetnu točku Dnevnog reda uz 

obrazloženje Financijskog izvješća za 2016. godinu. Po završetku rasprave Skupštine 

predsjedavajući je konstatirao, kako Financijski izvještaj prikazuje realno i objektivno 

financijsko stanje te je donesena sljedeća 

O D L U K A 

prihvaća se Financijsko izvješće OSVIT-a za razdoblje I. –  IX. 2016. godine. 

Predmetno Izvješće nalazi se u privitku zapisnika. 

 

Ad - 4) 

 

Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Udruge, uključivo sa Izvještajem 

Upravnog odbora podnijela je Ana Krajačec, tajnik Udruge.  

Sukladno pisanom Izvješću Nadzornog odbora za 2016. godinu utvrđeno je, kako je Udruga 

djelovala sukladno pozitivnim propisima, općim aktima Udruge i poslovala u skladu s  

godišnjim Financijskim planom i predviđenim Planom rada. Temeljem provedenog glasovanja 

po predmetnoj točki Dnevnog reda Skupština donosi  

 

O D L U K U 

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Udruge za 

razdoblje I. –  IX. 2016. g. 

Predmetno Izvješće nalazi se u privitku zapisnika. 

 

 

 



Ad – 5) 

 

Temeljem ovlasti iz članka 22. Statuta predsjedavajući je razriješio tijela Udruge slijedećim 

redom:  

a) predsjednika Skupštine 

b) predsjednika Udruge, 

c) članove Upravnog odbora, 

d) te članove Nadzornog odbora. 

e) Sukladno članku 12. Statuta Udruge Skupština je razriješila Arbitražno vijeće. 

f) Ovlastima iz članka 45. a Statuta razriješen je i likvidator Udruge. 

 

 

Ad – 6) 

 

Članice su svoje prijedloge imenovanja predstavnika za članove tijela Udruge bile u mogućnosti 

podnijeti Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove.  

Prijedlozi za izbor predsjednika, potpredsjednika i članove tijela Udruge članice su podnijele u 

pisanom obliku. Temeljem dostavljenih prijedloga imenovanja, Skupština udruge OSVIT  

jednoglasno je imenovala tijela u slijedećem sastavu:  

 

a) za predsjednika Skupštine gospodina LUCIJANA ORLIĆA 
 

b) za predsjednika Udruge gospodina JOSIPA DRŽAIĆA  
 

c) Upravni odbor u sastavu od (7) sedam članova; predsjednik, zamjenik predsjednika i (5) 
pet članova, temeljem članka 24. Statuta Skupština je  imenovala imenom i prezimenom; 
za predsjednika Udruge gospodina JOSIPA DRŽAIĆA. Za zamjenika predsjednika 
Upravnog odbora imenovana je gospođa BENC DAMIRA i članovi odbora kako slijedi:  
BOGOVIĆ TOMISLAV (DES), Dražen KOŠČAK (SSŠV), VESNA FEDERER BUDIMČIĆ 
(LADA), MARGARETA FARKAŠ (URIHO) i VIŠNJA MAJSEC  SOBOTA(URIHO) 
 

d) Članovi Nadzornog odbora imenovani su u sastavu tri člana i tri zamjenika kako slijedi: 
član SEIDA BABOVIĆ/zamjenik VESNA MURAJA 
član GORAN FOLNEGOVIĆ/zamjenik SILVANA ALJINOVIĆ 
član DIANA KRALJ/zamjenik IVANA ROTIM 
 

e) Ovlastima iz Članka 12. Statuta, Skupština je jednoglasno imenovala Arbitražno vijeće 
između članova Udruge. Za predsjednicu Vijeća imenovana je LJUBICA LUKAČIĆ 
(URIHO), za zamjenicu predsjednice SILVANA ALJINOVIĆ (DES).  

 
f) Sukladno Članku 45. a Statuta, Skupština je za likvidatora Udruge imenovala JOSIPA 

DRŽAIĆA. 
 

 

 

Ad – 7) 

 

Temeljem Prijedloga Upravnog odbora o provedbi programa i vođenju poslova Udruge za 2017. 

godinu Skupština donosi 

 



O D L U K U 

kojom usvaja Prijedlog rada udruge za 2017. godinu, uz napomenu kako će svim članicama 

Udruge Program biti dostavljen elektroničkim putem, s molbom da se istoimeni dopuni. 

Skupština će nakon rasprave konačnog teksta usvojiti Plan i program rada za naredno mandatno 

razdoblje sa zahtjevom da se istoimeni realizira.  

Prijedlog Programa rada Udruge za 2017. godinu nalazi se u privitku Zapisnika. 

 

Ad-8) 

Predsjedavajući prepušta riječ rizničarki Udruge, koja temeljem dosadašnjih financijskih 

realizacija i sukladno Izvješću o radu udruge za 2016. godinu predlaže Financijski plan 

poslovanja za 2017. godinu. Predsjedavajući konstatira, kako Skupština jednoglasnom  

ODLUKOM 

članova donosi Financijski plan poslovanja za 2017. godinu (u privitku) 

 

Ad-9) 

Rizničarka Udruge, Petra Ptičar obavijestila je prisutne o dugovanjima članica OSVIT-a nastalih 

temeljem prava i obveza proisteklih članstvom u Udruzi. Članovi Skupštine usvajaju iznesene 

informacije te se članice obvezuju po primitku pisanog računa podmiriti svoje novčane obveze 

prema Udruzi.  

 

Ad-10) 

Rasprava po navedenoj točki Dnevnog reda nije održana. 

 

Završetak zasjedanja Izborne Skupštine zaključio je predsjedavajući dana 15. prosinca 2016. 

godine u 13:30 sati. 

 

 

Zapisničar:                                                                                     Predsjednik Skupštine OSVIT-a: 

v.r. Ana Krajačec                                                                                            v.r.  Lucijan Orlić 

                                                                                                            

 

 

 

 
Zapisniku se prilaže: 

1. Popis prisutnih članova 
2. Poziv skupštine s dnevnim redom i prijedlozima odluka 
3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Udruge u 2015.g 
4. Financijski Izvještaj OSVIT-a u razdoblju od I.- IX. 2015. godine 
5. Plana rada za 2016. godinu  
6. Financijski plan poslovanja za 2016. godinu  
7. Izvješće o članarinama i dugovanju članica od I. – IX.  2015. godine 


