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ZAPISNIK 
 

S IZBORNE GODIŠNJE SKUPŠTINE  
ZAGREBAČKOG DRUŠTVA ZA ZAŠTITU I UZGOJ PTICA I RIBICA 

 
 
Redovna godišnja skupština Zagrebačkog društva za zaštitu i uzgoj ptica i ribica sazvana je dana 
21.03.2015 god. u prostorijama Društva, Hercegovačka 109, Zagreb, s početkom u 10,00 h. Budući da je u 
zakazano vrijeme nije bilo kvoruma, početak skupštine odgođen je za 30 minuta. Skupština je započela s 
radom u 10,30 h uz prisustvo 24 članova Društva i jednog  gosta. 
 
Predsjednik Društva, g. Stjepan Marceljak je otvorio skupštinu. Na početku je pozdravio sve prisutne i 
predložio radna tijela skupštine kako slijedi: 

� radno  predsjedništva koje čine g. Zlatko Barić kao predsjedavajući, g. Stjepan Marceljak, g. Sadik 
Hajdarević i g. Tomislav Kušlan kao članovi, 

� zapisničar g. Davorin Ptičar, 
� ovjerovitelji zapisnika g. Sadik Hajdarević i g. Tomislav Kušlan. 

 
Sva radna tijela prihva ćena su jednoglasno.  
 
Nakon izbora ranih tijela predsjedavajući g. Z. Bari ć je iznio prijedlog dnevnog reda iz poziva, koji je 
nadopunjen točkom o izboru likvidatora Društva. 
Konačan prijedlog dnevnog reda je kako slijedi: 
 

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje kvoruma, izbor radnih tijela i prihvaćanje dnevnog reda; 
2. Podnošenje izvješća o radu Društva; 
3. Podnošenje financijskog izvješća; 
4. Rasprava o izvješćima te prihvaćanje istih; 
5. Razrješenje dosadašnjih tijela Društva; 
6. Izbor novih tijela Društva; 
7. Prihvaćanje plana rada za 2015. godinu; 
8. Prihvaćanje financijskog plana za 2015. godinu; 
9. Određivanje iznosa članarine za 2015. godinu; 
10. Izmjene Statuta Društva; 
11. Izbor likvidatora Drušva; 
12. Izbor delegata za Skupštinu te zastupnika u tijelima SODSZHR i HOS-u; 
13. Razno. 

Ovaj je prijedlog dnevnog reda jednoglasno usvojen , pa je skupština nastavila s radom prema dnevnom 
redu sa slijedećim raspravama i zaključcima: 
 
 

Ad 2. - Izvještaj o radu Društva 
 
S obzirom da je tajnik Društva, g. Igor Prosenica  bio spriječen zbog osobnih razloga, izvještaj o radu 
Društva u njegovo ime su pročitali g. Sadik Hajdarević i g. Stjepan Marceljak (izvješće u prilogu).  
 
U izvješću se navodi da su sjednice i sastanci Društva održavani redovito, ali uz mali broj prisutnih članova. 
U prošloj godini Društvo je napustilo 6 članova, a učlanolo se 3 nova člana. 
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Društveno takmičenje nije održano zbog prepunog kalendara takmičenja u regiji, ali su zato članovi Društva 
aktivno sudjelovali na ostalom takmičenjima od lokalnog do svjetskog karaktera. 
 
Naručeno je 3010 prstenova što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu. 
 

Ad 3. – Financijsko izvješće 

Blagajnik Društva, g. Sadik Hajdarevi ć, podnio je  izvješće o financijskom poslovanju Društva (izvješće u 
prilogu).  
 

� Ukupni prihodi Društva u 2014. su iznosili 22.000 kn. 
� Ukupni rashodi Društva su iznosili 21.672,80 kn. 

 

 
Ad 4. – Rasprava o izvještajima 
 
financijsko izvješće 
 

- Na prijedlog g. Krešimira Matulića odluka je da se za slijedeću skupštinu Društva uz poziv dostavi i 
financijsko izvješće, kako bi članovi imali dovoljno vremena detaljno ga proučiti. 

- Blagajnik Društva g. Sadik Hajdarević usmeno je dao pojašnjenja za sve stavke izvješća 
  
Financijsko izvješ će jednoglasno je prihva ćeno 

 
izvješće o radu Društva 
 

- Na primjedbu g. Ivana Žitnika izvješće treba nadopuniti rezultatima takmičenja u Udinama, gdje su g. 
Ivan Žitnik i g. Davor Skejić aktivno sudjelovali i osvojili nagrade. 

 
Izvješće  je jednoglasno je prihva ćeno uz gore navedenu primjedbu. 

 
 

Ad 5. – Razrješenje dosadašnjih tijela Društva  
 
Dosadašnja tijela Društva treba razriješiti radi isteka mandata. 
 

Dosadašnja tijela Društva razrješena jednoglasno. 
 
 

Ad 6 - Izbor novih tijela Društva 
 
G. Zlatko Barić iznosi prijedlog dosadašnjeg Upravnog odbora da g. Stjepan Marceljak bude novi 
predsjednik Društva. 
Protuprijedloga nije bilo. 
 

G. Stjepan Marceljak jednoglasno je izabran za pred sjednika Društva. 
 
G. Zlatko Barić iznosi prijedlog dosadašnjeg Upravnog odbora da gđa. Ljerka Smirić bude novi tajnik 
Društva, jer dosadašnji tajnik, g. Igor Prosenica iz osobnih razloga više ne može obnašati tu dužnost. 
G. Ivnčić prelaže g. D Žanića za tajnika Društva. G. Žanić to odbija iz osobnih razloga. 
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G. Golubić predlaže g. T. Maslaća ili g. D. Ptičara za tajnika Društva. Obojica to odbijaju iz osobnih razloga. 
 

Gđa. Ljerka Smiri ć  jednoglasno je izabrana za tajnika Društva. 
 
G. Zlatko Barić iznosi prijedlog dosadašnjeg Upravnog odbora da g. Sadik Hajdarević bude novi blagajnik 
Društva. 
Protuprijedloga nije bilo. 
 

G. Sadik Hajdarevi ć jednoglasno je izabran za blagajnika Društva. 
 
Za ostale članove upravnog odbora predloženi su g. Ivan Žitnik, g. Mladen Zjača, g. Dubravko Malčević i g. 
Blaženko Bajić. 
 

Prijedlog je jednoglasno prihva ćen. 
 

Za nadzorni odbor Društva predloženi su g. Davorin Ptičar (predsjednik odbora), g. Ivica Feldin i g. Josip 
Marković (članovi odbora). 
  

Prijedlog je jednoglasno prihva ćen. 
 

 

Ad 7. – Prihvaćanje plana rada za 2015. godinu  
 
Prijedlog plana rada Duštva za 2015. god. sastavio je upravni odbor Društva, a iznio ga je g. Zlatko Bari ć 
(plan rada Društva u prilogu). 
 
Pojašnjenja plana usmeno je dao g. Stjepan Marceljak. 
 

Plana rada je jednoglasno prihva ćen. 
 
Dodatno je zaključak skupštine da kaveze koji su pohranjeni kod g. Damira Tratnjaka rješe g. Mladen Zjača i 
g. Željko Merkaš kroz narednih 14 dana. 
 
 

Ad 8. – Prihvaćanje financijskog plana za 2015. godinu 
 
Prijedlog financijskog plana na temelju plana rada Duštva za 2015. god. sastavio je upravni odbor Društva, a 
iznio ga je g. Zlatko Bari ć (financijski plan u prilogu). 
 
Pojašnjenja plana usmeno je dao g. Stjepan Marceljak. 
 

Financijski plana je jednoglasno prihva ćen. 
 

Ad 9. – Određivanje iznosa članarine  za 2015. god. 
 
Prijedlog od strane upravnog odbora je članarina za 2015. godinu iznosi 200,00 kn . 
 

Prijedlog je jednoglasno prihva ćen. 
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Ad 10. – Izmjene Statuta Društva 
 
Izmjene statuta Društva potrebne se radi usklađivanja sa važećom zakonskom regulativom (Zakon o 
udrugama; NN 74/14). 
 
Izmjene i dopune pojedinih članaka statuta objasnio je g. Stjepan Marceljak. 
 
Posebno je bitno istaknuti da se mijenja ime Društva koje sada glasi „Zagrebačko društvo za zaštitu i 
uzgoj ptica “. Nadalje, sjedište Društva je adresa aktualnog predsjednika, i za naredni period ona glasi: 
Argentinska 4, 10090 Zagreb . 
U statutu Društva sada se pojavljuje i likvidator Društva u slučaju prestanka rada Društva. 
 

Prijedlog novog statuta je jednoglasno prihva ćen. 

 
 
Ad 11. – Izbor likvidatora Drušva 
 
Prijedlog upravnog odbora je da likvidator bude g. Branko Golubi ć. 
 

Prijedlog je jednoglasno prihva ćen. 

 
 
Ad 12. – Izbor delegata za Skupštinu te zastupnika u tijelima SODSZHR i HOS-u 
 
Za delegate na skupšrinu regionalnog saveza predloženi su g. Sadik Hajdarević i g. Ivan Žitnik. 

 
Prijedlog je jednoglasno prihva ćen. 

 
Za kandidate za zastupnike Društva u tijelima HOSa predloženi su g. Stjepan Marceljak, g. Zjača Mladen i g. 
Danijel Galaš. 
 

Prijedlog je jednoglasno prihva ćen. 

 
 
Ad 13. – Razno 
 
G. Zlatko Barić istaknuo je problem nedolaska članpova Društva na skupštinu, sastanke itd. Komentar je da 
je to djelomično uvjetovano dislociranjem novih prostorija Društva, prolemom prijevoza i parkinga. 
 
G. M. Čavlović ispred regionalnog saveza je iznio par rječi. Osvrnuo se na 90 godina rada Društva. 
Predsjednik Društva, g. Stjepan Marceljak slijedećim je članovima društva dodijelio zahvalnice za doprinos u 
radu Društva, a povodom 90. Godišnjice Društva: 
J. Vlašić, B. Bajić, S. Hajdarević, J. Marković, J. Mađar, D. Malčević, K. Matulić, Ž. Merkaš, B. Močibob, D. 
Ptičar, D. Skejić, M. Šarić, J. Tkalčević, D. Tratnjak, I. Viltman, M. Zjača, I. Žitnik, T. Kušlan, T. Maslać, I. 
Feldin, Z. Barić, B. Golubić, S. Marceljak i S. Penezić (posthumno). 
 
Skupština je završila s radom u 12,55h, nakon čega je druženje nastavljeno u nevezanom razgovoru uz 
skromnu zakusku. 
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U Zagrebu, 22.03.2015.  
 
 
Zapisnik sastavio: 
Davorin Ptičar 
 
_______________ 
 
Ovjerovitelji zapisnika: 
Sadik Hajdarević Tomislav Kušlan 
 
______________ _______________ 
 
 
Predsjedavajući skupštine: Predsjednik Društva: 
Zlatko Barić Stjepan Marceljak 
 
______________ _______________ 
 
 

M.P. 


