ZAPISNIK
S osnivačke sjednice Skupštine Udruge pčelara Bukovice i Ravnih Kotara „VRISAK“
održane dana 04.12.2010.godine u Benkovcu, s početkom u 10,00 sati. U ime
osnivača Osnivačkom skupštinom predsjedava Rajko Marinović koji je utvrdio da je
sjednici Skupštine nazočno 8 (osam) osnivača čija se imena i prezimena nalaze u
prilogu zapisnika i predložio sljedeći.

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Izbor radnog predsjedništva,zapisničara i ovjerovitelja zapisnika,
Donošenje odluke o osnivanju Udruge,
Donošenje statuta,
Izbor tijela Udruge(predsjednika ,dopredsjednika,tajnika i članova Upravnog i
Nadzornog odbora);
5. Imenovanje osobe ovlaštene za zastupanje Udruge;
6. Donošenje odluke o pokretanju postupka za upis u registar udruga;
7. Razno
Predloženi dnevni red nazočni su prihvatili jednoglasno i odlučili da se sve odluke
donose javnim glasovanjem.
Ad 1. U radno predsjedništvo za predsjedavajućeg predložen je Rajko Marinović,
Za zapisničara Marinko Klarić iza ovjerovitelja zapisnika Ivan Zelić i Željko Guzić .
Jednoglasno je donesena odluka da predloženi čine radno predsjedništvo .
Ad 2. U ime osnivača Rajko Marinović obrazložio je članovima razloge osnivanja
Udruge koji su : Okupljanje i organiziranje pčelara u cilju širenja znanja i razmjene
iskustava o unapređenju pčelarstva i pčelarskog gospodarstva. Unapređenje i razvoj
pčelarstva prema suvremenim načelima ,metodama i tehnologiji. Sudjelovanje u
programima u organizaciji Udruge,organiziranje predavanja i stručne edukacije
pčelara. Tako da zasigurno postoje razlozi i potreba za osnivanje Udruge pčelara.
Nakon iznošenja razloga koji su osnivače doveli na ovu osnivačku skupštinu , te
diskusije , zaključeno je da postoji potreba za osnivanjem ove udruge ,pa je
jednoglasno donesena

ODLUKA O OSNIVANJU UDRUGE
s punim nazivom: UDRUGA PČELARA BUKOVICE I RAVNIH KOTARA „VRISAK“
i skraćenim nazivom: UP „VRISAK“
1. Osniva se udruga pod nazivom Udruga pčelar Bukovice i Ravnih Kotara „VRISAK“
i skraćenim nazivom UP „VRISAK“ sa sjedištem u Benkovcu, adresa; Ivana
Meštrovića br. 7 .
2. Cilj osnivanja udruge je da potiče i promiče i razvija pčelarstvo i pčelarsko
gospodarstvo.
3. Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:
- okupljanje osoba koji se bave pčelarstvom
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-

promicanje i unapređivanje pčelarstva i proizvodnje zdrave hrane prema
suvremenim načelima, metodama i tehnologijama,
- promiče spoznaje o značaju uzgoja pčela
- pomaganje i savjetovanje osobama zainteresiranim za uzgoj pčela,
- organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih
stručnih skupova o problemima pčelarstva,
- strukovno povezivanje te stručno i profesionalno usavršavanje članova,
- suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu,
te svim organizacijama koje podupiru rad Udruge,
- ostvarivanje stručne suradnje s domaćim i inozemnim strukovnim udrugama,
- izdavanje stručnog časopisa sukladno zakonu,
obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih
Statutom sukladno zakonu.
Ad 3. Predsjedavajući Rajko Marinović upoznao je nazočne s nacrtom Statuta
udruge, navodeći da se radi o temeljnom aktu koji uređuje međusobne odnose
članova, a na temelju kojega udruga djeluje. Nakon rasprave o Statutu na kojoj su
nazočni bili upoznati s odredbama Statuta , jednoglasno je donesena
ODLUKA
O usvajanju Statuta
UDRUGE PČELARA BUKOVICE I RAVNIH KOTARA „VRISAK“
Ad 4. Predsjedavajući je upoznao nazočne da postupak izbora za tijela Udruge treba
provesti prema odredbama Statuta sukladno Zakonu.
Na prijedlog nazočnih:
1. Za predsjednika Udruge predložen je i jednoglasno izabran Rajko Marinović za
razdoblje od 04.12. 2010. do 04.12 2014. godine, koji je po položaju predsjednik
Upravnog odbora .
2. Za dopredsjednika Udruge predložen je i jednoglasno izabran Ivan Zelić za
razdoblje od 04.12.2010. do 04.12.2014. godine.
3. Za tajnika Udruge predložen je i jednoglasno izabran Marinko Klarić za razdoblje
od 04.12.2010. do 04.12.2014. godine.
4. Za članove upravnog odbora predloženi su i jednoglasno izabrani,
-Rajko Marinović predsjednik Udruge i Upravnog odbora i članovi:
-Ivan Zelić dopredsjednik Udruge
-Marinko Klarić tajnik Udruge
-Željko Guzić član
-Slobodan Mršić član
Za razdoblje od 04.12.2010. do 04.12.2014. godine.
5. Za članove Nadzornog odbora predloženi su i jednoglasno izabrani Vinko
Ušljebrka predsjednik i članovi Ive Zrilić i Dinko Čačić za mandatno razdoblje od
04.12.2010 do 04.12.2014 godine.
Utvrđuje se da je postupak izbora za predsjednika Udruge i članova tijela
Udruge sukladno Statutu valjano proveden
Ad 5. Za osobe ovlaštene za zastupanje Udruge, sukladno članku 9. Statuta imenuje
se: Rajko Marinović koji je ujedno i predsjednik Udruge za razdoblje od 04.12.2010
do 04.12.2014 godine. Ivan Zelić koji je ujedno i dopredsjednik Udruge za razdoblje
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od 04.12.2010 do 04.12.2014 godine, te Marinko Klarić koji je ujedno i tajnik Udruge
za razdoblje od 04.12.2010 do 04.12.2014 godine.
Ad 6. nakon rasprave osnivači su zaključili da postoje razlozi za njezinu registraciju i
jednoglasno su donijeli
ODLUKU
O pokretanju postupka za upis u registar udruga
1. Pokrenut će se postupak za upis Udruge u registar udruga pri Uredu državne
Uprave u Zadarskoj županiji, Služba za opću upravu u roku od 3 mjeseca od dana
donošenja ove odluke.
2. U postupku registracije Udrugu će sukladno Statutu zastupati predsjednik Udruge
Rajko Marinović,dopredsjednik Udruge Ivan Zelić i Tajnik Udruge Marinko Klarić.
3. Po okončanju postupka registracije predsjednik Udruge dužan je o ishodu tog
postupka obavijestiti osnivače.
Ad 7.Pod točkom razno nije bilo diskusije .Na kraju je konstatirano da su predsjednik
i tajnik Udruge dužni ustrojiti popis članova Udruge koji je potrebno donijeti na uvid
kod podnošenja zahtjeva za upis u registar udruga.
Završeno u 11 sati 35 minuta .

Zapisničar:

Predsjednik Udruge:

Marinko Klarić__
(ime i prezime)

__Rajko Marinović___
(ime i prezime)
Ovjerovitelj zapisnika:
1.

Ivan Zelić_______
(ime i prezime)

2.

Željko Guzić______
(ime i prezime)
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