ZAPISNIK SA SKUPŠTINE
HRVATSKOG DRUŠTVA OPTIČARA I OPTOMETRISTA
održane 19.09.2015. sa početkom u 11:00 sati u Zagrebu, Getaldićeva 4.

Skupština počinje u 11:05 sati, prisutno je 11 članova Društva što čini 20% članstva pa
Skupština može početi sa radom. Predsjednik Društva Robert Wachtler predlaže
DNEVNI RED
1. Izvještaj o radu u proteklom periodu
2. Rasprava o prijedlogu Statuta
3. Odluka o prijedlogu Statuta
4. Odluka o izboru Likvidatora
5. Razno
Dnevni red je prihvaćen jednoglasno.
Predsjednik predlaže da zapisnik vodi tajnica Društva Ana Katanica, a ovjerovitelj zapisnika
bude Lidija Trampuž, što je prihvaćeno jednoglasno.
1. Izvještaj o radu podnosi predsjednik Društva: Tijekom mandata Upravni odbor koji je
izabran na Izbornoj Skupštini 15.11.2014 godine, održao je tri sjednice u sjedištu Društva i tri
sjednice elektroničkim putem. Izvijestio je članove o financijskom stanju u Društvu (izvještaj
u privitku). Nadzorni odbor je pratio rad Upravnog odbora i konstatirao da je Upravni odbor
radio prema Zakonu i Pravilima Društva (izvješće Nadzornog odbora u privitku).
Skupština prihvaća izvješća.
2. Rasprava o prijedlogu Statuta se povela oko:
članka 16. – tko saziva Skupštinu ako je tijelima upravljanja istekao mandat, a predsjednik
nije sazvao Skupštinu na vrijeme. Jednoglasno se prihvaća prijedlog da Skupštinu može
sazvati pet članova Društva pod istim uvjetima kako je saziva Predsjednik.
Izmjena je odmah unesena u prijedlog Statuta.
Članak 19. – koliko članova treba biti prisutno na Skupštini da može pravovaljano donositi
odluke. Jednoglasno je prihvaćen prijedlog da to bude 20% ukupnog broja članova.
Izmjena je odmah unijeta u Prijedlog Statuta.

3. Predsjednik daje Prijedlog Statuta na glasovanje.
Odluka Skupštine glasi:
11 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 glasova SUZDRŽANIH
Prihvaća se Prijedlog Statuta Hrvatskog društva optičara i optometrista.
4. Predsjednik predlaže da Likvidator bude Zoran Rodić.
Skupština donosi odluku sa:
11 glasova ZA
0 glasova PROTIV
0 glasova SUZDRŽANIH
Likvidator Društva će biti Zoran Rodić, Zagreb, Dubrava 159, OIB 91954059210.
4. Pod točkom razno raspravljalo se o tome kako privući što veći broj članova o čemu će
raspraviti Upravni odbor na svojoj sljedećoj sjednici.
Skupština je završila sa radom u 12:10 sati.

Zapisnik vodila:

Ovjerovitelj zapisnika:

Ana Katanica

Lidija Trampuž

