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Z A P I S N I K 

 

Sa Izvanredne izborne sjednice Skupštine Hrvatskog planinarskog društva „Papuk“   

iz Virovitice, održane 6. rujna 2019., sa početkom u 19:00 sati u prostorijama 

UDRUŽENJA OBRTNIKA VIROVITICA, u ulici Tomaša Masaryka 19/I, grad 

Virovitica. 

Sjednicu je pisanim pozivom sazvala predsjednica Ana Tomac koja nije bila     

prisutna te je u njenoj odsutnosti sjednicu otvorio dopredsjednik Društva Vladimir 

Subota, pozdravio prisutne članove Društva, te predložio da sjednicu vodi radno 

predsjedništvo u sastavu: 

- Želimir Holer – predsjednik 

- Gabrijela Gorinšek Halužan – član 

- Anita Sertić – član 

Drugih prijedloga nije bilo pa je takav prijedlog jednoglasno prihvaćen, a izabrano 

radno predsjedništvo preuzelo je vođenje sjednice. 

Prije samog početka sjednice održana je minuta šutnje za preminulog planinara 

Mladena Kosija. 

Radno predsjedništvo predložilo je slijedeći: 

 

DNEVNI RED 

1. Otvaranje skupštine i izbor radnih tijela 

a) Verifikacijska komisija (predsjednik i 2 člana) 

b) Kandidacijska komisija (predsjednik i 2 člana) 

c) Zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika 

2. Usvajanje dnevnog reda 

3. Razrješnica dosadašnjem predsjedniku i članovima Izvršnog odbora  

4. Izbor i imenovanje predsjednika 

5. Izbor i imenovanje članova Izvršnog odbora 

6. Donošenje odluke o ovlaštenim osobama 

7. Razno  
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Ad. 1              

Radno predsjedništvo predložilo je slijedeća radna tijela: 

a) Verifikacijska komisija – predsjednik Kristijan Gostimir, član Ana 

Gostimir i član Matija Gosler 

b) Kandidacijska komisija – predsjednik Vladimir Subota, član Zlatko 

Pleško i član Branka Bedeković 

c) Zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika 

- zapisničar: Svjetlana Bardić – ovjerovitelji: Ljiljana Oremuš i Vjekoslav 

Vecko 

 

Prijedlog dnevnog reda i izbor radnog predsjedništva stavljeni su na glasovanje.  

Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

Radno predsjedništvo pozvalo je verifikacijsku komisiju da utvrdi je li pristupan 

dovoljan broj članova za donošenje pravovaljanih odluka.  

Predsjednik verifikacijske komisije Kristijan Gostimir izvijestio je da sa današnjim 

danom HPD „Papuk“ ima 238 članova te da je za rad Skupštine potrebna 

natpolovična većina koju čini 119 članova dok je trenutno na sjednici prisutno 65 

članova. 

Sukladno članu 19. stavku 2. Statuta HPD „Papuk“ Skupština se odgodila na pola 

sata nakon čega je nastavljeno sa pravovaljanim radom bez obzira na broj      

prisutnih poslovno sposobnih članova. 

 

Izvještaj Verifikacijske komisije prihvaćen je jednoglasno. 

 

Ad. 2 

Predloženi dnevni red je radno predsjedništvo stavilo na glasanje te je isti 

jednoglasno i prihvaćen. 

Ad. 3 

Radno predsjedništvo je predložilo razrješnicu dosadašnjem predsjedniku i 

članovima Izvršnog odbora, a kako bi se moglo pristupiti izboru novih osoba do    

kraja mandata odnosno u mandatu 2018-2022. godine. 

Razrješnica  je jednoglasno usvojena.  
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Ad. 4 

Prijedlog Kandidacijske komisije predstavio je Vladimir Subota te je predložio 

kandidata Marija Riplija za predsjednika Društva. 

Obzirom da nije bilo drugih kandidata, prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

      

Ad. 5 

Novoizabrani predsjednik Mario Ripli zahvalio se na izboru i podršci u daljnjem     

radu. Zahvaljuje dosadašnjoj predsjednici Ani Tomac koja se zbog obiteljskih i 

poslovnih prilika morala povući sa ove funkcije te naglašava kako se ništa        

posebno u radu društva neće promijeniti jer su kao tim radili i dosada bez     

problema.  

Pozdravlja i zahvaljuje još jednom svim prisutnima te predlaže da se nastavi sa 

radom sjednice i u ovoj točki dnevnog reda predlaže slijedeće kandidate za        

Izvršni odbor koji se sastoji od  9 članova: 

1. Predsjednik: Mario Ripli 

2. Dopredsjednik: Vladimir Subota  

3. Tajnik: Svjetlana Bardić  

4. Blagajnica: Antonija Počić 

5. Milan Gosler 

6. Matija Gosler 

7. Branka Bedeković 

8. Anita Sertić 

9. Kristijan Paljar 

 

Prijedlog je dan na glasanje te je jednoglasno i prihvaćen. 

 

Ad. 6 

Temeljem članka 6. Statuta radno predsjedništvo je predložilo ovlaštene osobe za 

zastupanje Društva, a to su predsjednik Mario Ripli, dopredsjednik Vladimir Subota, 

tajnica Svjetlana Bardić. 

Prijedlog je stavljen na glasanje te je jednoglasno i usvojen. 
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Ad. 7 

Pod ovom točkom predsjednik Mario Ripli zahvalio je svima na podršci i pozvao na 

aktivan rad svih članova Društva kako kroz odaziv na planinarske izlete tako i na 

ostale aktivnosti. 

    

 

Dovršeno u 20:00 sati.  

U Virovitici, 6. 9. 2019. godine 

 

Zapisničar: Svjetlana Bardić, v.r. 

 

                                                                                                                                             

Ovjerovitelji zapisnika:    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ljiljana Oremuš, v.r. 

Vjekoslav Vecko, v.r. 

         

        

 


