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Z A P I S N I K 
  Godišnja skupština 2012. 

 

Dana 27.01.2013. godine, sa početkom u 10,00 sati u prostorijama ZTK GB započela 
je redovna Godišnja skupština Radio kluba „Nikola Tesla“ Bjelovar. 

Budući da Skupštini ne prisustvuje više od polovice članova, temeljem čl. 28. Statuta, 
čeka se pola sata. 

U tom vremenu Skupštini se obratila gospođa Zlata Medak, predsjednica Zajednice 
tehničke kulture grada Bjelovara i upoznala prisutne sa stanjem i radom u Zajednici. 
Napomenula je potrebu kvalitetnijeg vođenja planova i programa rada u udrugama te 
kvalitetnije izvještavanje o izvršenim projektima, kako bi se mogla ostvariti veća 
financijska potpora. 

Poslije 30 minuta čekanja po Statutu, Skupština je započela rad. 

Skupštinu je otvorio predsjednik Branko Kosar, pozdravio sve prisutne i predložio 
Dnevni red: 

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela (radnog predsjedništva, verifikacijske 
komisije, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika); 

2. Izvješće verifikacijskog povjerenstva; 
3. Podnošenje Izvješća o radu, Završnog računa, Izvješća Nadzornog odbora i 

Izvješća Suda časti; 
4. Rasprava i usvajanje izvješća; 
5. Prijedlog Plana rada i Financijskog plana za 2013. Godinu; 
6. Razno. 

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno pa je rad nastavljen po točkama: 

 

 



 

1. Točka dnevnog reda  

U Radno predsjedništvo Skupštine izabrani su: Branko Kosar, Đuro Romek, Zoran 
Dedić i Dubravko Rekić. 

U Verifikacijsku komisiju i ovjerovitelje zapisnika imenovani su: Željko Oršolić, Željko 
Belaj i Mladen Puc. 

Za zapisničara izabran je: Mladen Puc. 

 

2. Točka dnevnog reda 

Verifikacijska komisija utvrdila je da je Skupštini prisutno 15 članova i da kao takva 
može početi s radom. 

Prisutni članovi:     1.Branko Kosar 
  2.Željko Oršolić 
  3.Željko Belaj 
  4.Mladen Puc 
  5.Zvonimir Čamilović 
  6.Željko Babić 
  7.Đuro Romek 
  8.Zoran Dedić 
  9.Dubravko Rekić 
10.Željko Bukvić 
11.Zvonimir Sabolović 
12.Branko Vidović 
13.Zlatko Dedić 
14.Ivan Antolić 
15.Ivan Mihoković 

 

 

3. Točka dnevnog reda 

Izvještaj o radu za 2012. godinu podnio je predsjednik Branko Kosar (u privitku).  

Predsjednik Branko Kosar podnio je financijsko izvješće za 2012. godinu.                
Po završnom izvješću ostvareni prihod je bio 46.662,30kn, ukupni rashodi 
31.674,11kn, a na računu je ostalo 14.988,19 kuna pričuve (u privitku). 

Izvješće inventurne komisije podnio je član komisije Zvonimir Čamilović (u privitku). 

Izvješće o radu suda časti podnio je Branko Vidović i obavijestio sve prisutne da nije 
bilo zahtjeva za postupanje Suda časti (u privitku). 

 

 



 

4. Točka dnevnog reda 

Za raspravu se javio Željko Belaj te se osvrnuo na izvješće o radu predsjednika 
Branka Kosara. Konstatirao kako izvješće nije potpuno u stavci o ARG takmičenjima, 
te priložio izvještaj o cjelokupnom  radu i takmičenjima ARG-a (u privitku), kao i da 
nisu nabrojene ostale aktivnosti koje su bile planirane i koje su svakako izvršene 
(npr. rad povodom 20-godišnjice korištenja prefiksa 9A), a za iste su dobivena 
novčana sredstva. Ujedno je ukazao na nesklad broja članova radio kluba i prihoda 
od članarina. Također se osvrnuo na nesudjelovanje naših predstavnika u Skupštini i 
Izvršnom odboru Zajednice tehničke kulture grada Bjelovara, gdje bi se ispavnom 
prezentacijom naših aktivnosti mogli izboriti bolja financijska sredstva. 

Predsjednik Suda časti Branko Vidović upućuje kritike predsjedniku, jer je utvrđeno je 
da se Izvršni odbor nije nijednom sastao u 2012. godini i nije izvršio odluku Skupštine 
o obvezi izbora i imenovanja novog blagajnika radio kluba. Članovi Izvršnog odbora 
također ne prisustvuju ovoj Skupštini 

Dalje se je za riječ javio Željko Bukvić, član Nadzornog odbora, smatrajući da su 
veliki problemi u radio klubu nastali zbog toga što tajnik ne obavlja svoju dužnost 
kako bi trebalo, pa sav teret pada na predsjednika i s time su nesređene evidencije i 
kasne izvješća.  Predlaže Željka Belaja za vršitelja dužnosti tajnika do sljedeće 
Skupštine, što je isti odbio zbog zauzetosti i formalne prepreke u Statutu koji regulira 
ta pitanja (glava 2.1.). 

Predsjednik Nadzornog odbora Željko Babić se osvrnuo na financijsko izvješće i 
stanje u knjigama koje je jako loše vođeno. On je uspio srediti stanje za 2011. i 2012. 
godinu, a za raniji period nema potpunu dokumentaciju. 

 

Nakon zaključene rasprave, jednoglasno je prihvaćen sljedeći zaklju čak:  

Skupština zahtijeva od Nadzornog odbora da najkasnije u roku tri mjeseca od 
dostave ovog zaključka izvrši reviziju poslovanja i rada sadašnjeg Izvršnog odbora od 
početka mandata te da zajedno s članovima IO ispravi uočene nedostatke, kako bi 
se na izbornu skupštinu, koja se treba održati krajem godine, izašlo s čistim 
računima. 

 

 

5. Točka dnevnog reda 

Prijedlog plana rada i financijski plan za  2013. godinu podnio je predsjednik kluba 
Branko Kosar. 

Plan rada i financijski plan jednoglasno su prihvaćeni (u privitku). 

 

 



6. Točka dnevnog reda 
 

6.1. Klupska  članarina u 2013. godini ostaje ista kao i u 2012. godini. 
6.2. Članovi sa svojim ambicijama i željama trebali bi se uključiti u rad pojedinih 

sekcija Kluba i tako pridonijeti većoj aktivnosti i boljem radu Kluba. 

 

Skupština je s radom završila u 13.00 sati. 

 

 

Zapisničar:                                                                                Ovjerovitelji zapisnika: 

Mladen Puc                                                                                       Željko Oršolić 

__________________                                                               __________________ 

 

                                                                                                    Željko Belaj 

__________________ 

  

 


