Skraćeni Zapisnik
sa Izvještajno-Izborne Skupštine Folklornog društva „Pazin“, održane u
petak, 29. 01. 2016. godine u 20:00 sati, u prostorijama FD Pazin.
DNEVNI RED:
1. Izbor zapisničara i ovjerovjeritelja zapisnika (3 člana)
2. Podnošenje izvještaja o
a) radu FD „PAZIN“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015.
b) radu predsjednika FD „PAZIN“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015.
c) financijski izvještaj za 2015. godinu
3. Program rada
a) FD „PAZIN“ za 2016. godinu
b) Financijski plan za 2016. godinu
4. Diskusija po podnesenim izvještajima
5. Izbor
a) Predsjednika FD „PAZIN“
b) Potpredsjednika FD „PAZIN“
c) Tajnika FD „PAZIN“
d) Članova Upravnog odbora (4 člana)
e) Predstavnika Društva pri SAFOD-u
6. Razno
Početak u 20:15.
Predsjednik Društva, g. Davor Zović konstatira da su prisutna 33 od ukupno 59
članova sa pravom glasa, te utvrđuje da kvorum za održavanje Skupštine postoji.
Zasjedanje počinje, predsjednik čita dnevni red te pita da li se nazočni slažu sa
pročitanim. Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad1)
Za zapisničara Skupštine predlaže se Željka Nefat. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Za ovjerovjeritelje Zapisnika predlažu se Damir Aničić i Gordana Fabris. Prijedlog je
jednoglasno usvojen.

Ad2)
Predsjednik Društva, g. Zović, podnosi Izvještaje o radu FD Pazin za 2016. godinu, te
Izvještaj o radu predsjednika Društva za 2016. Tajnica Društva, gđa Sandra Farkaš
podnosi financijski izvještaj za 2016. godinu.
Ad3)
Predsjednik Društva, g. Zović, čita plan rada za 2016., a tajnica, gđa Farkaš, čita
financijski plan za 2016. godinu.
Ad4)
Predsjednik otvara diskusiju po podnesenim izvještajima te nakon rasprave daje
prijedloge na glasanje.
Izvještaj o radu FD „PAZIN“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. je prihvaćen
jednoglasno.
Izvještaj o radu predsjednika FD „PAZIN“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. je
prihvaćen jednoglasno.
Financijski izvještaj za 2015. godinu je prihvaćen jednoglasno.
Program rada FD „PAZIN“ za 2016. godinu je prihvaćen jednoglasno.
Financijski plan za 2016. godinu je prihvaćen jednoglasno.

Ad 5)
Predsjednik raspušta Upravni odbor i predlaže da započne biranje novog.
-

-

-

-

Za predsjednika Društva predlaže se Davor Zović i Marko Pernić (kandidat
odbija). Davor Zović je izabran za predsjednika Društva sa 30 glasova ZA i 2
suzdržana.
Za potpredsjednika Društva predlažu se Davor Bažon i Marijan Fabris (kandidat
odbija). Davor Bažon je izabran za potpredsjednika FD Pazin sa 31 glasom ZA
i jednim suzdržanim.
Za tajnika FD Pazin predlažu se Vilma Mlekuš, Gordana Fabris (kandidat
odbija) te Sandra Farkaš (kandidat odbija). Vilma Mlekuš je izabrana za tajnicu
FD Pazin sa 18 glasova ZA, 5 protiv i 9 suzdržanih.
Za članove Upravnog odbora predlažu se članovi:
Marko Pernić – izabran sa 31 glasom ZA, 1 suzdržan

Renata Šestan – izabrana sa 28 glasova ZA, 4 suzdržana
Elvis Fabris - izabran sa 31 glasom ZA, 1 suzdržan
Draženko Gržetić - izabran sa 30 glasova ZA, 2 suzdržana
-

Predsjednik Skupštine predlaže da se izabere novi predstavnik Društva pri
SAFOD-u (Savezu folklornih društava Istarske županije). Napominje kako je
dosadašnjem predstavniku, g. Goranu Farkašu, prestalo članstvo u Društvu, ali i
da želi biti razriješen na vlastiti zahtjev. Skupština je jednoglasno razriješila
Gorana Farkaša kao predstavnika. Kao novi predstavnik predložen su Davor
Zović i Marko Pernić, koji kandidaturu odbija. Davor Zović je izabran za novog
predstavnika Društva pri SAFOD-u sa 30 glasova ZA i 2 suzdržana.

Ad 6)
Za točku „Razno“ se nitko nije javio.
Zasjedanje Skupštine završeno je u 22:35.

Zapisničar: Željka Nefat
Ovjerovjeritelji Zapisnika: Gordana Fabris
Damir Aničić

