
 

 

Skraćeni Zapisnik 

sa redovite Skupštine Folklornog društva „Pazin“, održane  u petak, 

07.04.2017. godine u 20:30 sati, u prostorijama FD Pazin. 

 

DNEVNI RED: 

1. Izbor zapisničara i 2 ovjerovjeritelja Zapisnika 

 

2. Podnošenje izvještaja o: 

a) radu FD „PAZIN“ za  razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. 

b) radu predsjednika FD PAZIN za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. 

c) financijski izvještaj za 2016. godinu 

 

3. Rasprava po podnesenim izvještajima 

 

4. Donošenje rebalansa proračuna za 2017. godinu 

 

5. Prijedlog izmjene Statuta Društva – dio koji se odnosi na rok plaćanja 

članarine 

 

6. Razno 

 

 

Početak u 20:35. 
Predsjednik Društva, g. Davor Zović konstatira da je prisutno 26 od ukupno 44 
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 Gordana Fabris. Prijedlog je jednoglasno 
usvojen. 
Za ovjerovjeritelje Zapisnika predlažu se Nina Pauletić i Irena Šestan. Prijedlozi su 
jednoglasno usvojeni. 



Ad2) 

 

Predsjednik Društva, g. Zović, podnosi Izvještaje o radu FD Pazin za 2016. godinu, te 
Izvještaj o radu predsjednika Društva za 2016., te financijski izvještaj za 2016. godinu.  
 

Ad3) 

 

Predsjednik otvara raspravu po podnesenim izvještajima, te nakon rasprave daje 
prijedloge na glasanje. 
Izvještaj o radu FD „PAZIN“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. je prihvaćen 
jednoglasno. 
Izvještaj o radu predsjednika FD „PAZIN“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. je 
prihvaćen jednoglasno. 
Financijski izvještaj za 2016. godinu je prihvaćen sa 25 glasova ZA, 1 PROTIV. 
 
Ad4) 

 
Predsjednik čita prijedlog rebalansa proračuna za 2017. godinu. Pojašnjava da je 
razlog donošenja zatvoreni natječaji Grada Pazina i Istarske županije na kojima je 
Društvu dodijeljeno manje financijskih sredstava od planiranih.  
 
Rebalans proračuna za 2017. godinu je prihvaćen jednoglasno. 
 
Ad 5) 

 

Predsjednik čita prijedlog izmjene Statuta Društva (novog Statuta, koji je donesen 
18.05.2015.g. i još je u postupku ovjeravanja kod Ureda državne uprave u Puli) koji se 
odnosi na članak 13., alineja 3, koji glasi: “Član se briše iz Registra članova bez 

posebne odluke, ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu“, te 
predlaže da se zamijeni sa “Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke, 

ukoliko u prvih pet mjeseci ne plati članarinu za tekuću godinu“. 
 
Nakon rasprave, prijedlog je dat na glasanje. Prijedlog izmjene Statuta Društva je 
usvojen sa 25 glasova ZA i 1 PROTIV. 
 

Ad 6) 

 
Predsjednik obavještava da su u nabavi nove ljetne majice sa logom Društva.  



Osvrće se i na skorašnji nastupe u Francuskoj i Bugarskoj, te iznosi do sada poznate 
detalje. Navodi i da još uvijek nije poznat točan broj članova koji planiraju putovati na 
oba gostovanja. 
Zasjedanje Skupštine završeno je u 21:55. 
 

 

                                                    Zapisničar: Gordana Fabris  
                           Ovjerovjeritelji Zapisnika: Nina Pauletić 
                                                                        Irena Šestan 

 


