
Skupština Društva 2019. godine - Priopćenje 
 

o sjednici Redovne godišnje i Izvanredne izborne Skupštine Društva Iločana i prijatelja Iloka (u nastavku 
teksta: Društva) održane 20.veljače 2019. godine u prostoru Matice hrvatske, Zagreb, Matičina 2,  s 
početkom u  19:00 sati. Sjednicu Skupštine Društva je sazvao i njome predsjedavao, uz tročlano radno 
predsjedništvo, gosp. Ante Pavičić, predsjednik Društva. Prisutni članovi Skupštine jednoglasno su 
prihvatili prijedlog dnevnoga reda, navedenog u Pozivu za sjednicu koji je, zajedno sa sažetkom svih 
materijala, poslan svim  članovima Skupštine početkom veljače 2019. godine (običnom i elektroničkom 
poštom). Nakon uvodnog dijela i riječi dobrodošlice gospodin Pavičić je dodatno obrazložio razloge i 
potrebu održavanja Izvanredne izborne Skupštine Društva. 
I. dio : Redovna godišnja Skupština 
U ovom dijelu sjednice podnesena su: Izvješća o radu Društva i financijskom poslovanju u 2018. godini, 
Plan rada i Plan financijskog poslovanja Društva za 2019. godinu te Prijedlog novoga Statuta Društva.                                                                          
Izvješća o radu Društva:                                                                                                 
-Pripreme za obilježavanje tradicionalne manifestacije Vinkovo u Iloku i iločkim vinogradima uz  
   dodatne sadržaje (Vukovar, Spomen obilježja Domovinskog rata, muzeji, franjevački samostani i dr.),  
   Iako su sve organizacijske i programske pripreme provedene, nažalost, zbog nedovoljnog broja  
   prijavljenih za organizirani prijevoz nije se išlo u Ilok. Bilo je individualnih odlazaka Iločana-članova  
   Društva                                                                                                                                                              
- Aktivnosti u organizaciji i suorganizaciji te logističkoj potpori u promicanju iločke kulturne baštine    
   kroz projekt „Akademija zemlje i ruku, Ilok 2018“  (međunarodna kulturno turistička  
   manifestacija, održana sredinom lipnja, uz susrete mladih iz Mađarske (Mohač), BiH (Ljubuški)     
   i  Iloka kroz edukacijske radionice izrade „ćerpiča“, glinenih uporabnih predmeta i suvenira u  
   kojima je sudjelovalo i nekoliko članova Društva (K. Ivančić, O. Drljača, M. i D. Zelenika,  uz  
   prezentaciju „Kako su gradili naši stari“ (Olgica Drljača).                                                                           
- Iločka berba grožđa, pojedinačni sudionici i oni članovi Društva koji su u to vrijeme  boravili u Iloku.                                                                                                                       
- Pripreme i obilježavanje 35. obljetnice spomena i rada Društva Iločana u Zagrebu,  blagdan sv. Ivana   
  Kapistrana, zaštitnika grada Iloka i Dani grada Iloka u Zagrebu, svečano obilježeno tradicionalnim  
  Susretom Iločana i prijatelja Iloka u Zagrebu 23. listopada svečanom sv. misom na Kaptolu i 24.  
  listopada susretom u Matici hrvatskoj, uz bogat program: o spomenu i radu Društva od njegovog  
  osnutka, u sklopu kojeg su dodijeljene Povelje zahvalnosti s iskaznicom počasnog člana te Zahvalnice  
  pojedincima i ustanovama za njihov doprinos u radu Društva u proteklom razdoblju, „Ukradena   
  baština“  Muzeja grada Iloka te „Iločka građanska obitelj Horvatović“ (predstavili kustosi Muzeja  
  grada Iloka Andrea Rimpf i Marko Kevo). U glazbenom dijelu programa sudjelovali su članovi  
 folklornog ansambla HKUD-a „Željezničar“ iz Zagreba (voditelji Iločani Đuro i Katarina Horvatović).                                                                                     
- Suradnja s Maticom hrvatskom u Zagrebu, gradom Ilokom, Muzejom grada Iloka, HKUD-om  
 „Željezničar“ iz Zagreba i Mješovitim zborom Župe sv. Josipa iz Zagreba, udrugom „Cuccium“ iz Iloka 
- Sudionici izložbi i predstavljanja knjiga u Zagrebu i u Iloku: Muzej Mimara-Ukradena baština Muzeja  
  grada Iloka (krajem rujna), knjiga „Židovske obitelji u iločkom rabinatu“ - Muzej grada Iloka (krajem  
  kolovoza), knjiga „Zbornik aforizama udruge hrvatskih aforista i humorista“ – Tomislav Supek (Zagreb,  
  prosinac 2018).                                                                                                                                                     
- Aktivnosti u planinarskoj sekciji Društva, voditelj Zvonko Bakula, član Društva       
- Sudjelovanje u pripremama obilježavanja 120. obljetnice Poljoprivredne škole u Iloku                                               
- Rad s članstvom (okupljanje, pisane i ine komunikacije s članovima Društva, učlanjivanje novih, ... )                                                                                        
Ostale aktivnosti: Redovna godišnja Skupština Društva (veljača 2018.), svečana sjednica Skupštine u 
danima obilježavanja 35. obljetnice spomena i rada Društva, sjednice Izvršnoga i Nadzornoga odbora 
Društva (5 sjednica IO-a i 1 sjednica NO-a); administrativno-financijski poslovi (Registar članova 
Društva, dopisi, izvješća, vođenje knjiga financijskog poslovanja Društva sukladno važećim propisima, 
normativne aktivnosti – izrada prijedloga novoga Statuta Društva i Poslovnika o radu Skupštine, vođenje 
mrežne stranice Društva, …  
Više Iločana i članova Društva sudjeluje u sekcijama pojedinih udruga, zborovima, KUD-ovima i sl.  
Ovogodišnju aktivnost Društva pomogli su: Matica hrvatska donacijom prostora za održavanje Susreta i 
Skupštine, Obitelj Zelenika donacijom radnog prostora, grad Ilok suorganizacijom i financijskom 
potporom, tvrtka Gogs d.o.o., Zagreb financijskom potporom u realizaciji dijela programa u projektu 
“Akademija zemlje i ruku“, OPG Domagoj Zelenika financijskom potporom, Muzej grada Iloka i HKUD 



„Željezničar“ svojom programskom donacijom, Iločki podrumi donacijom svojih prepoznatljivih 
proizvoda, tiskara Rotim i Market donacijom grafičkih usluga, Franjevački samostan na Kaptolu u 
obilježavanju blagdana sv. Ivana Kapistrana.  
U Izvješću o financijskom poslovanju Društva u 2018. godini dat je osvrt na dinamiku i o izvorima 
financiranja, primicima i izdacima, saldu, vođenju knjiga o tzv. jednostavnom knjigovodstvu i 
računovodstvu, te o Godišnjem izvješću poslovanja koje se dostavlja Fini. Ostvareni primici su od 
članarine (82 člana), manje donacije građana, potpore grada Iloka i tvrtke Gogs d.o.o., Zagreb  namijenjene 
za projekt Akademije. Društvo je pozitivno završilo financijsku godinu i dio sredstava prenesen je u 2019. 
godinu. 
Sažetak plana rada Društva u 2019. godini dobili su, uz Poziv za sjednicu, svi članovi Skupštine, a 
temelji se na Statutu, sastavnicama prošlogodišnjeg plana, navedenih u Izvješću o radu, a čija se realizacija 
nastavlja i u ovoj godini. Operativni plan rada po pojedinim sastavnicama donositi će se kada  ti sadržaji 
budu aktualni.                                                                                                                                               
Plan financijskog poslovanja Društva u 2019. godini temelji se na Godišnjem planu rada, planiranim 
prihodima od članarine (75-80 članova) i manjim donacijama/potporama fizičkih i pravnih osoba. Izdaci su 
planirani u visini prihoda, a ukoliko oni budu veći, pokrit će se iz dijela prenesenih sredstava iz 2018. 
godine. Svako znatno veće odstupanje, kako kod prihoda tako i kod rashoda, uredit će se rebalansom 
Financijskog plana kojeg će donijeti ovlašteno tijelo Skupštine. 
Oba izvješća za 2018. godinu te planovi rada i financijskog poslovanja Društva za 2019. godinu 
jednoglasno su usvojena. 
O potrebi donošenja novoga Statuta te s prijedlogom teksta Statuta gospodin Pavičić je i usmeno 
upoznao sve prisutne, dodajući da će se novim ustrojem tijela Društva olakšati, ali učiniti učinkovitijim rad 
Društva te izbjeći poteškoće na koje se do sada nailazilo. Novim Statutom ukidaju se Izvršni i Nadzorni 
odbor, a tijela Društva bila bi : Skupština, predsjednik, dopredsjednik i tajnik Društva. Prava, obveze i 
odgovornosti  IO-a i NO-a prenose se  na Skupštinu i predsjednika Društva. Skupština je jednoglasno 
usvojila novi Statut Društva.   
II. dio: Izvanredna izborna Skupština 
Uz donošenje novoga Poslovnika o radu Skupštine, imenovanju Izbornoga povjerenstva te davanje 
razrješnice dosadašnjim izbornim tijelima, u skladu s novim Statutom i Poslovnikom, provedeni su izbori 
za predsjednika, dopredsjednika i tajnika Društva. 
Na prijedlog dosadašnjega Izvršnoga odbora predsjednik Izbornog povjerenstva, gosp. Željko Ivanović, je 
predložio Skupštini po jednoga kandidata za predsjednika, dopredsjednika i tajnika Društva kako slijedi: 
*za predsjednika Društva – Antu  Pavičića, dosadašnjeg predsjednika 
*za dopredsjednicu Društva – Kseniju  Ivančić, dosadašnja dopredsjednica 
*za tajnicu Društva – Mirjanu Zeleniku 
uz poziv prisutnima da predlože i svoje kandidate. 
Kako nije bilo novih prijedloga, prisutni članovi Skupštine, s pravom glasa, jednoglasno su velikim 
pljeskom prihvatili prijedlog Izbornoga povjerenstva te je predsjedavajući sjednice proglasio rezultate 
izvanrednih izbora za naredno četverogodišnje razdoblje: 
*  za predsjednika Društva izabran je gospodin Ante Pavičić, dosadašnji predsjednik 
*  za dopredsjednicu Društva izabrana je gđa Ksenija Ivančić, dosadašnja dopredsjednica 
*  za tajnicu Društva izabrana je gđa Mirjana Zelenika 
Predsjedavajući sjednice, gospodin Ante Pavičić, u ime novoizabranih i u svoje ime, zahvalio je prisutnim 
članovima Skupštine na ukazanom povjerenju te u kratkim crtama naveo osnovne smjernice rada naše 
Udruge u narednom mandatnom razdoblju. Svaka nova inicijativa ili aktivnost koja je u skladu s 
odredbama Statuta, a nije navedena u ranijem programu rada, operacionalizirat će se kada bude aktualna. 
Predsjednik Društva pozvao je prisutne članove na veću suradnju i potporu u radu Društva, da 
prate događanja i sadržaje na našoj mrežnoj stranici, stranicama grada Iloka i Radio Iloka te da 
porade na uključivanju novih članova, osobito mladih. 
Uslijedilo je nekoliko informacija o aktualnostima u gradu Iloku te kratko druženje nakon sjednice. 
 
Napomena: Gradski ured grada Zagreba za opću upravu je Rješenjem od 25. ožujka 2019. godine ovjerio 
novi Statut s obrazloženjem da je Statut u skladu sa Zakonom o udrugama te da su razrješenja dosadašnjih 
izbornih tijela Društva i izbori za predsjednika, dopredsjednicu i tajnicu Društva provedeni u skladu s 
novim Statutom. 

Maja Ivančić 


