
 

Udruga 106. brigadeZNG RH 

Kralja Petra Svačića 36  
31000 OSIJEK  
OIB 29644874227 
IBAN:HR8023900011100963078 
e-mail: 106br.zng@gmail.com 
mob: +385 98 609 018 predsjednik 

 

Osijek, 19. lipnja 2020. godine 

ZAPISNIK 
 

 sa sjednice Redovne izborne skupštine Udruge 106. brigade ZNG RH održane 19. lipnja 2020. 

godine u 10:00 sati u prostorijama GČ Jug. 

 

Predsjednik Udruge Ivan Bekavac je otvorio rad sjednice redovne izborne Skupštine, pozdravio 

nazočne i priopćio da smo poduzeli sve potrebne mjere zaštite od COVID-a 19: provedena je 

dezinfekcija ruku svih nazočnih na ulazu u salu, osiguran međusobni razmak između osoba od min. 

1,50 m, svi su potpisani svojom olovkom, nekolicini prisutnih su podijeljene maske (tko nije imao 

svoju),voda i mineralna voda za osvježenje je u pakiranju 0,5 l za upotrebu svakoj pojedinačnoj osobi.  

Nakon intoniranja himne i minute šutnje za poginule i preminule pripadnike 106. brigade ZNG (HV), 

Ivan Bekavac je pročitao predloženi dnevni red: 

 

1. Izbor radnih tijela Redovne izborne Skupštine: 

  - radnog predsjedništva - Ž. Kožul, predsjednik i dva člana: F. Wertag i Z. Perić/ 

- verifikacijskog povjerenstva - A. Ursa, predsjednik; Krešimir Barabaš, i Đ. Balić 

- zapisničar - Damir Zrno 

- dva ovjerovitelja zapisnika / Darko Fapali i A. Hranić/ 

- izbornog povjerenstva / M. Jularić, Z. Šutalo i I. Tuševski) 

2. Izvješće o radu Udruge  od Izborne Skupštine 2016. g. – 19. lipnja 2020. g. 

 Financijsko izvješće 

 Izvješće Nadzornog odbora 

 Izvješće Suda časti 

 Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Skupštine održane 27. 12. 2019. g. 

3. Utvrđivanje broja nazočnih članova i kvoruma (izvješće verifikacijskog povjerenstva) 

4. Razrješavanje mandata tijela Udruge izabranih u proteklom   razdoblju /predsjednika, 

dopredsjednika, tajnika, Predsjedništva, Suda časti i Nadzornog odbora/ 

5. Prijedlozi za izbor novih tijela Udruge s mandatom od 4 godine:         

• predsjednika Udruge 

• dopredsjednika Udruge 

• Predsjedništva Udruge  

• Suda časti Udruge 

• Nadzornog odbora Udruge 

6. Prijedlog Plana rada Udruge, izabranog predsjednika 

7. Prijedlog rebalansa Financijskog plana za 2020. godinu i Projekcije financijskog plana do 

2022. godine 

8. Donošenje odluke Skupštine Udruge o profesionalizaciji funkcije tajnika Udruge 

9. Razno 

mailto:106br.zng@gmail.com
Tel:0919028669,predsjednik


 
Dnevni red usvojen je jednoglasno. 

 

Ad. 1. Izbor radnih tijela Redovne izborne Skupštine: 

 radnog predsjedništva - 3 člana /Ž .Kožul, predsjednik i dva člana: F. Wertag i Z. Perić 

prijedlog usvojen jednoglasno 

 verifikacijskog povjerenstva - 3 člana /K. Barabaš, predsjednik; A. Ursa i Đ. Balić, 

članovi/ 

prijedlog usvojen jednoglasno 

 zapisničara /DamirZrno / 

prijedlog usvojen jednoglasno 

 dva ovjerovitelja zapisnika /D. Fapali i A. Hranić/ 

prijedlog usvojen jednoglasno 

 izbornog povjerenstva /M. Jularić, predsjednik, Z. Šutalo i I. Tuševski, članovi) 

prijedlog usvojen jednoglasno 

 

Radno predsjedništvo, Željko Kožul , predsjednik i članovi Franjo Wertag i Zvonko Perić, nastavlja 

voditi sjednicu redovne izborne Skupštine koja će se prvi puta provesti uz pomoć elektronskih 

pomagala i prezentacija. 

 

Ad. 2. Izvješće o radu Udruge od Izborne Skupštine 2016. godine do 19. lipnja 2020. godine i 

verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Skupštine održane 27. 12. 2019. godine. 

Izvješće o radu Udruge podnio je dopredsjednik Udruge Dubravko Pancić za razdoblje od Izborne 

Skupštine 2016. godine – 19. lipnja 2020., financijsko izvješće i izvješća o radu NO i SČ Udruge 

podnosi predsjednik Ivan Bekavac, koje Skupština u cijelosti bez diskusije jednoglasno prihvaća. 

 

Ad. 3. Utvrđivanje broja nazočnih članova i kvoruma (izvješće verifikacijskog povjerenstva ) 

Verifikacijsko povjerenstvo je utvrdilo da je na sjednici Redovne izborne Skupštine od 27 članova 

Skupštine (prema Statutu Udruge), prisutno 34 člana Udruge, što iznosi  125 % prisutnosti. 

Predsjednik radnog predsjedništva je utvrdio da su ispunjenjeni svi zakonski i statutarni uvjeti jer u 

radu sudjeluje natpolovična (14) i dvotrećinska (19) većina. Ostali nazočni su članovi Udruge.  

 

Ad. 4. Razrješavanje mandata tijela Udruge /predsjednika, dopredsjednika, tajnika, Predsjedništva, 

Suda časti i Nadzornog odbora/. Predsjednik radnog predsjedništva skupštine stavlja na glasanje 

prijedlog za razrješenje članovima tijela iz točke 4. dnevnog reda: 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad.5. Prijedlozi za izbor tijela Udruge s mandatom od četiri (4) godine: 

 

 predsjednika Udruge 

 dopredsjednika Udruge (odgovornih osoba u novom 4-godišnjem mandatu) 

 Predsjedništva Udruge (u Predsjedništvo se bira od 7-10 predsjednika Odbora Udruge) 

 Suda časti Udruge (biraju se 3 člana) 

 Nadzornog odbora Udruge (biraju se 3 člana) 

 

Predsjednik radnog predsjedništva skupštine po izvješću izbornog povjerenstva je 

predložio kandidate za izbor tijela Udruge: 

 

Ivan Bekavac, predsjednik 

Dubravko Pancić, dopredsjdnik 

Damir Zrno, tajnik (verifikacija Odluke Predsjedništva Udruge) 

 

Predsjedništvo Udruge: 

 



Franjo Wertag, 

Miroslav Jularić, 

Tihomir Čuljak, 

Marinko Matković, 

Željko Kožul, 

Nikola Kutleša, 

Tomislav Gelo, 

Branko Krivići 

Kristina Lovković. 

 

Drugih prijedloga i diskusije nije bilo pa je prijedlog stavljen na glasanje i usvojen jednoglasno. 

 

Također, na prijedlog izbornog povjerenstva birani su i članovi Nadzornog odbora i Suda časti: 

 

SUD ČASTI: 

Vlado Bertović, predsjednik, a Tomislav Hefer i Stjepan Borbaš članovi. 

Prijedlog usvojen jednoglasno 

 

NADZORNI ODBOR: 

Đuro Balić, predsjednik, a Vlado Musa i Mirko Malenica članovi. 

Prijedlog usvojen jednoglasno 

 

Ad. 6. Plan rada Udruge do kraja 2020. godine izabranog predsjednika 

Plan rada je prezentiran elektronski i prikazan na “velikom platnu”: 

- Održavanje Redovne izborne Skupštine Udruge, 19. VI. 2020. 

- Obilježavanje 28. VI. Dana 106. brigade  i dana branitelja Osijeka /u suorganizaciji s KUBIS OBŽ, 

gradom Osijekom/ 

- Svečano otkrivanje obavijesnih ploča na „Obilaznici 106. brigade ZNG RH“/28.VI.2020./ 

- Spomen park „ROSINJAČA“ – nastavak provedbe s MHB / trajna zadaća do završetka svih radova/ 

Istok Hrvatske u DR – nastavak i dovršenje projekta do listopada 2020. 

- Psihosocijalni programi kroz 2 projekta s MHB – partner CK Osijek provedba do kraja 2020. 

- Što i kako nakon COVID-19 ?- projekt s MHB – provedba do kraja 2020. 

- Spomen soba – završetak svih radova najkasnije do 2. XII.2020./Grad-sredstva ??/ 

- Obilježavanje Dana obrane grada Osijeka 5. XII. 2020.  /KUBIS OBŽ, Grad Osijek/ 

- Snimanje filmskog materijala za budući film o ratnom putu 106. brigade ZNG (HV) 

- Pisanje i izdavanje Knjige o 106. brigadi ZNG (HV) u DR – u /prikupljnje i obrada tekstova i druge 

dokumentarističke građe, artefakata, fotografija i dr./ 

- Izmjene  i dopune Statuta Udruge /rok kraj listopada 2020./ 

- Izrada prijedloga svih pravilnika prema Statutu Udruge 

- Redovna Skupština Udruge   27. XII. 2020. 

Dodatnih prijedloga i diskusije nije bilo te je predsjednik radnog predsjedništva stavio na glasanje 

prijedlog plana rada Udruge do kraja 2020. godine, koji je jednoglasno usvojen. 

 

Ad. 7. Prijedlog rebalansa Financijskog plana za 2020. godinu i Projekcije financijskog plana do 

2022. godine. Predsjednik je rekao da sve ovisi o Covid-19, odnosno projektima koje smo predali 

Gradu, Županiji i Ministarstvu hrvatskih branitelja. 

 

Jednoglasno su usvojeni rebalansi financijskih planova po prijedlogu iz točke 7. 

 

 

Ad. 8. Donošenje odluke Skupštine o profesionalizaciji funkcije tajnika Udruge. Predsjednik radnog 

predsjedništva je napomenuo da je na predsjedništvu Udruge prihvaćena ostavka dosadašnjeg tajnika 

Zdenka Mrčele na čijem se radu i doprinosu posebno zahvaljujemo i prihvatili prijedlog za izbor g. 

Damira Zrne za tajnika Udruge. Damir Zrno, dragovoljac branitelj, pripadnik 106. brigade od 



15.11.1991. godine i proveo u HV 58 mjeseci. Od osnutka Udruge aktivno sudjeluje u njenom radu 

naročito u izradi projekata, te je izgledno prihvaćanje 2 projekta MHB za ovu godinu u kojima je 

predviđeno zapošljavanje jedne osobe na pola radnog vremena. Obzirom da se Damir Zrno izrijekom 

spominje u projektima, Predsjedništvo Udruge predlaže Skupštini usvajanje odluke o 

profesionalizaciji funkcije tajnika Udruge te ga predlaže da se zaposli profesionalno na pola radnog 

vremena. 

Nakon objašnjenja i kratke diskusije s odobravanjem članova, prijedlog za donošenje Odluke o 

profesionalizaciji funkcije tajnika Udruge jednoglasno je prihvaćen. 

 

Ad. 9. Razno 

9.1. Nedovršeni višegodišnji projekti čija je provedba u tijeku: 
- Spomen park Rosinjača 

- Spomen soba 106. brigade 

- Dokumentarni film „Ratni put 106. brigade” 

 

9.2. Predsjednik je pozvao sve prisutne da dođu na svečano proglašenje obilaznice 
106. brigade ZNG RH kod spomenika Vrata slobode 28. 06. 2020. u 9.00 sati. 

 

9.3. Obilježavanje jubilarne 30. obljetnice Dana 106. brigade 28.06.2021. 
 

9.4. Prijedlog o donošenju Odluke Skupštine o formiranju Odbora za organizaciju i 
provedbu Svečanosti 30. Obljetnice osnivanja 106. brigade ZNG “R”. Nakon 
obrazloženja i kratkih afirmativnih diskusija, prijedlog je stavljen na glasanje i 
jednoglasno je usvojen. Također, prihvaćen je i usvoje nprijedlog predsjednika 
Udruge da za predsjednika Organizacijskog odbora izaberemo brigadira Franju 
Koržineka, s mandatom do kraja provedbe projekta. Članovi izabranih tijela 
Udruge su članovi OO P-30.G, a ostale članove iz redova ratne 106. brigade ćemo 
kooptirati u rad po dogovoru i potrebi . Rad na provedbi projekta je volonterski. 
Brigadir Franjo Koržinek je prihvatio funkciju i dužnost, te naglasio povijesnu 
važnost provedbe ovog Projekta i pozvao sve buduće sudionike na ozbiljan 
pristup i maksimalno zalaganje u provedbi projekta u cjelini. 

 

Skupština je završila s radom u 11,30. 

 

Zapisničar  Ovjerovjeritelji zapisnika: 

 

 

  

DamirZrno  Darko Fapali 

 

 
  

 

  Andrija Hranić 

 

 

Dostaviti:  1. Uredu državne uprave OBŽ 

2.Pismohrani 

 

 

 


