
ZAPISNIK 
_________________________________________________________________ 
 

sa izborne skupštine 
«Društvo naša djeca Straža» Hum na Sutli 

 
održane u 15. prosinca 2016. godine, 

u prostorijama Narodne Knjižnice Hum na Sutli, Hum na Sutli 175. 
 

Početak u 18,00 sati. 
Prisutni:  Biserka Špiljak, Narcisa Brezinščak, Milica Ivanović, Sandra Kovačić, Jasminka Podhraški, 
Zvijezdana Korbar Sekušak, Dušanka Šolman,Paulina Bogović, Anica Kovačić, Đurđica Mesarić, 
Gordana Špoljar, Štefanija Orel, Marija Rebić, Dragica Boronić, Đirđica Bolarić, Zdravko Boronić i 
Đurđa Javornik, članovi 
 
Milica Ivanović, predsjednica „Društva naša djeca Straža“ Hum na Sutli, pozdravila je sve nazočne. 
Nakon što je utvrdio da je sjednici prisutan prema Zakonu o udrugama dovoljan broj članova izborne 
skupštine za donošenje pravovaljanih odluka, otvara skupštinu i predlaže sljedeći  
 

DNEVNI RED: 
 

1. Otvaranje Izborne Skupštine i izbor radno tijela: 

- Radnog predsjedništva, 

- Verifikacijske komisije, 

- Kandidacijske komisije, 

- Zapisničara i dva ovjeritelja zapisnika, 

2. Izvješće Verifikacijske komisije; 

3. Izbor: 

a. Predsjednika, 

b. Upravnog odbora , 

c. Nadzornog odbora, 

d. Tajnika, 

4. Donošenje Programa rada i financijskog plana za 2017. godinu; 

5. Imenovanje ovlaštene osobe za zastupanje udruge; 

6. Donošenje Odluke o potpisnicima financijske dokumentacije 

7. Slobodna riječ. 

te poziva nazočne ako žele dopuniti predloženi Dnevni red. Kako se nitko nije javio za dopunu, 
predsjednica stavlja Dnevni red na usvajanje. Nazočnima predlaže javno glasovanje. Članovi skupštine 
odlučili su se za javno glasovanje te je jednoglasno usvojen predloženi Dnevni red. 
 
Ad. 1. – a) Milica Ivanović, predsjednica „DruštvanašadjecaStraža“ Hum na Sutli,, predlaže uz sebe u 
Radno predsjedništvo Biserku Špiljak i Zvjezdanu Korbar Sekušak, te poziva nazočne ako netko želi 
dopuniti spomenuti prijedlog. Budući da se nitko nije javio za riječ, predsjednica daje prijedlog na 
glasovanje. Skupština je jednoglasno podržala prijedlog, te su u Radno predsjedništvo izabrani:Milica 
Ivanović, Biserka Špiljak i Zvjezdana Korbar Sekušak.   
 b) u Verifikacionu komisiju predlažu se: Đurđa Javornik i Paulinu Bogović  – za članove, 
Dušanku Šolman – za predsjednicu.   Prijedlog je jednoglasno usvojen.    
 c)Milica Ivanović, predsjednica „DruštvanašadjecaStraža“ predlaže da se u Kandidacijsku 
komisiju imenuju: Anica Kovačić, Jasminka Podhraški i Đurđica Mesarić, te za predsjednicu Komisije 



predlaže Anica Kovačić i poziva nazočne ako žele dopuniti prijedlog za Kandidacijsku komisiju. Budući 
da se nitko nije javio, predsjedavajuća daje prijedlog na glasovanje i imenuje se Kandidacijska 
komisija u sastavu: Anica Kovačić, predsjednica, te Jasminka Podhraški i Đurđica Mesarić, članovi. 
Prijedlog je jednoglasno usvojen.    

d)Milica Ivanović, predsjednica „DruštvanašadjecaStraža“  predlaže da se za zapisničara 
izabere Paulina Bogović, te poziva nazočne ako netko želi dopuniti prijedlog. Kako nitko nije iznio 
drugi prijedlog za zapisničara, skupština je nakon glasovanja jednoglasno za zapisničara Paulinu 
Bogović. Za ovjeritelje zapisnika predlažu se Narcisu Brezinščak i Đurđicu Bolarić. Prijedlog je 
jednoglasno usvojen.    
 
Ad 2.  Na osnovi izvješća Verifikacione komisije Skupštini je od 17 članova nazočno 17 člana i prema 
odredbama Statuta mogu se donositi pravovaljane odluke.  
 
Ad 3. - Milica Ivanović, predsjednica „DruštvanašadjecaStraža“ poziva Anicu Kovačić, predsjednicu 
Kandidacijske komisije, da iznese listu kandidata za: 

a. Predsjednika, 

b. Upravnog odbora , 

c. Nadzornog odbora, 

d. Tajnika, 

Anica Kovačić u ime Kandidacijske komisije predlaže: 
a) Milicu Ivanović za predsjednicu, 

b) U Upravni odbor se predlažu, uz Predsjednika Biserka Špiljak,Narcisa Brezinščak, Sandra 

Kovačić, Đurđa Javornik, kao članovi, 

c) U Nadzorni odbor se predlažu: Dušanka Šolman, Zvjezdana Korbar Sekušak i Paulina Bogović 

– član 

d) Za tajnika Sandra Kovačić, 

Milica Ivanović, predsjednica „Društva naša djeca Straža“ poziva nazočne ako netko želi dopuniti 
prijedlog Kandidacijske komisije. Kako se nitko nije javio s dopunom, predsjednica daje prijedlog na 
glasovanje. Jednoglasno su izabrani: 

a) Milica Ivanović, za predsjednicu društva, 

b) U Upravni odbor izabrani su: Milica Ivanović, predsjednica, Biserka Špiljak,Narcisa Brezinščak, 

Sandra Kovačić, Đurđa Javornikkao članovi, 

c) U Nadzorni odbor izabrani su: Dušanka Šolman, Zvjezdana Korbar Sekušak i Paulina Bogović  

d) Za tajnika Sandra Kovačić. 

 
Ad 4. - Milica Ivanović, predsjednica „Društva naša djeca Straža“, članovima Skupštine prezentirala 
Program rada i financijski plan za 2017. godinu (koji čini sastavni dio ovog Zapisnika), te pozvala 
nazočne da svojim prijedlozima dopune prezentirani Program rada. Budući da se nitko nije javio za 
riječ, Program rada i financijski plan za 2017. godinu jednoglasno je usvojen. 
 
Ad 5. - Milica Ivanović, predsjednica „Društva naša djeca Straža“ ističe kako je potrebno nanovo 
imenovati ovlaštenu osobu za zastupanje društva, što je i određeno u Statutu Društva naša djeca 
Straža. Jednoglasno se za ovlaštenu osobu za zastupanje društva imenuje Milica Ivanović, 
predsjednica. 
 
Ad 6. – Milica Ivanović, predsjednica „Društva naša djeca Straža“ upoznala je nazočne da je potrebno 
donijeti Odluku o potpisnicima financijske dokumentacije, te se predlaže za potpisnike: Milica 
Ivanović, predsjednica i narcisa Brezinščak, pojedinačno. 



 
Ad 7. – Milica Ivanović, predsjednica „DruštvanašadjecaStraža“ napominje da se stiglo do zadnje 
točke Dnevnog reda, odnosno slobodne riječi, te poziva nazočne ako netko želi nešto posebno 
istaknuti vezano uz rad Skupštine ili Udruge. Budući da se nitko nije javio za riječ, Predsjednica 
zatvara sjednicu skupštine. 
 
Završeno u 19.30 sati. 
 
 
ZAPISNIČAR                  PREDSJEDNICA 
Paulina Bogović                                                                                                                     Milica Ivanović 
 
 
OVJERITELJI ZAPISNIKA: 
 
Narcisa Brezinščak _________________  

Đurđica Bolarić ___________________ 

 
 
 




