
 

 

 

Priopćenje sa sjednice Redovne godišnje Skupštine – veljača 2020.                                                                                                                           
 

Sjednica Redovne godišnje Skupštine Društva Iločana i prijatelja Iloka (u daljnjem tekstu: Društva) 
održana je u srijedu 12. veljače 2020. godine u prostoru Matice hrvatske, Zagreb, Matičina 2,               

s početkom  u 18:30 sati.  Sjednicu Skupštine Društva, u skladu s čl. 23. stavkom 1. Statuta, sazvao je  

i otvorio predsjednik Društva, gospodin Ante Pavičić. Uvodno je pozdravio sve prisutne i konstatirao 

da je na sjednici prisutno nešto više od trećine članova Skupštine s pravom glasa (37 %), čime je 

ispunjen uvjet u skladu s čl. 25. Statuta o pravovaljanosti odlučivanja.  Uz tročlano Radno 

predsjedništvo u sastavu: Maja Mušura, Ksenija Ivančić i Ante Pavičić, sjednici je predsjedavao 

predsjednik Društva, a prisutni su članovi Skupštine, na njegov prijedlog, jednoglasno  prihvatili 

prijedlog dnevnoga reda navedenog u Pozivu za sjednicu koji je, zajedno sa sažetkom svih materijala, 

poslan svim  članovima Skupštine početkom veljače (običnom i elektroničkom poštom).                                                                   

Središnji dio sjednice, nakon verifikacije Zapisnika o održanoj prošlogodišnjoj Skupštini, odnosio se 

na razmatranje i usvajanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Društva u 2019. godini te na 

razmatranje i usvajanje Prijedloga plana rada i plana financijskog poslovanja Društva za 2020. godinu. 

        Sažetak Izvješća o radu Društva u 2019. godini, poslan svim članovima, činile su ove sastavnice: 

kulturno-umjetničke aktivnosti, administrativno-financijske i normativne aktivnosti, 

humanitarne aktivnosti, uvjeti rada, suradnja s institucijama i udrugama, o članstvu.  

Predsjednik je šire obrazložio sadržaje po pojedinim sastavnicama Izvješća  o radu, a pojasnio je i 

sadržaje Prijedloga izvješća o financijskom poslovanju Društva u 2019. godini, elemente koji čine to 

izvješće, Godišnje izvješće za Finu, čiji je sastavni dio Bilješka uz Godišnji financijski izvještaj o 

primicima i izdacima za 2019. godinu. Društvo je pozitivno završilo financijsku godinu.                                                                                        

Ukupni izdaci bili su manji od ostvarenih primitaka, a višak primitaka, zajedno s prenesenim 

sredstvima iz 2018. godine, prenesen je u 2020. godinu. 

Upita i rasprava nije bilo te je na prijedlog Predsjednika, nakon obrazloženja obaju izvješća, Skupština 

jednoglasno donijela O d l u k u o usvajanju Izvješća o radu i Izvješća o financijskom poslovanju 

Društva za 2019. godinu. Oba su izvješća sastavni dio Zapisnika s održane sjednice. 

         Sažetak Prijedloga plana/programa rada Društva za 2020. godinu dobili su, uz Poziv za sjednicu, 

svi članovi Skupštine, a temelji se na Statutu, sastavnicama prošlogodišnjeg plana donesenog na 

Redovnoj godišnjoj i Izvanrednoj izbornoj Skupštini i čija se realizacija nastavlja i u ovoj godini. 

Operativni plan rada po pojedinim sastavnicama donositi će se kada ti sadržaji budu aktualni.            

Nakon kratke rasprave, prisutni članovi Skupštine, na prijedlog Predsjednika, jednoglasno donijeli    

O d l u k u  o usvajanju Prijedloga plana rada Društva za 2020. godinu.                                                            

          Prijedlog plana financijskog poslovanja Društva za 2020. godinu, prema riječima 

Predsjednika, temelji se na Godišnjem planu rada, primicima od članarine (70-75 članova) i manjim 

donacijama i potporama za koje će Društvo aplicirati na Javnim pozivima/Natječajima za određene 

projekte. Izdaci su planirani u visini primitaka, a ukoliko oni budu veći, pokrit će se iz dijela 

prenesenih sredstava iz 2019. godine. Svako znatno veće odstupanje, kako kod primitaka tako i kod 

izdataka, uredit će se rebalansom Financijskog plana kojeg će donijeti ovlašteno tijelo Skupštine.  

Kako nije bilo posebne rasprave, koja bi izmijenila ili dopunila Prijedlog, prisutni članovi Skupštine, 

na prijedlog Predsjednika, jednoglasno su donijeli O d l u k u  o usvajanju Prijedloga plana 

financijskog poslovanja Društva za 2020. godinu. Ako se ukaže potreba njegovoga rebalansa 

ovlašćuje se Predsjednik Društva  za njegovo donošenje. 

            Na kraju, Predsjednik je sve prisutne podsjetio na Zakon o zaštiti osobnih podataka i na Zakon 

o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka s naglaskom na obvezu Društva, ali i svakoga člana 

Društva, o čuvanju osobnih podataka članstva i načinu korištenja (Podaci u Registru članstva, 

fotografije,  e-adrese, brojevi telefona/mobitela).                                                                                                           

U skladu s čl. 17. stavkom 6. Statuta zbog  materijalne pomoći Društvu, status podupirućeg člana 

Društva stekla je četveročlana obitelj s područja grada Splita. 

Ovim je dnevni red iscrpljen, nakon čega je uslijedilo kraće druženje.  

                                                                                                                                         Maja Ivančić 


