ZAPISNIK
s redovite izvještajne godišnje Skupštine Hrvatske udruge za odnose s javnošću održane
u petak, 21. travnja 2017. s početkom u 9 sati
u dvorani 5/P Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku
Predsjednica Aleksandra Kolarić pozdravlja okupljene i zahvaljuje na dolasku.
Prije utvrđivanja Dnevnog reda sjednice predsjednica predlaže imenovanje Povjerenstva za ovjeru glasovanja. Za
predsjednicu Povjerenstva za ovjeru glasovanja predlaže se Ana Smoljo, za zapisničarku Vlatka Škorić, a Martina
Mihordin za ovjeroviteljicu zapisnika.
Sva tri člana Povjerenstva za ovjeru glasovanja jednoglasno su izabrani sa 140 glasova ZA (osobno: 16 za, 0 protiv,
0 suzdržanih; po punomoćima: 124 za, 0 protiv, 0 suzdržanih).
Predsjednica moli predsjednicu Povjerenstva da podnese Izvješće Skupštini o kvorumu.
Predsjednica Povjerenstva Ana Smoljo utvrđuje da HUOJ ima 427 redovita člana s pravom glasa.
Također, provjerom registracije sudionika od strane Povjerenstva za ovjeru glasovanja utvrđena je prisutnost ukupno
16 redovnih članova i da je dostavljeno 124 važeće punomoći s pravom glasa na Skupštini. Za kvorum i pravovaljane
odluke potrebno je ukupno 128 člana, a ova ih Skupština ima 140 te ima kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.
Slijedom podnesenog izvješća predsjednica HUOJ-a utvrđuje postojanje kvoruma te otvara sjednicu Skupštine.
Predsjednica predlaže sljedeći Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa Skupštine održane 16. prosinca 2016.
2. Izvješće predsjednice o radu HUOJ-a u 2016. godini
3. Financijsko izvješće HUOJ-a za 2016. (uz mišljenje Nadzornog odbora)
4. Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2016.
5. Izvješće o radu Suda časti u 2016.
6. Informacija o provedenoj samoprocjeni – Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola
za 2016. godinu temeljem Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
7. Razno.
Poziva na nadopune i izmjene dnevnog reda no kako se nitko ne javlja prelazi na prvu točku.
1. Usvajanje Zapisnika sa Skupštine održane 16. prosinca 2016.
U radnim materijalima dostavljen je i zapisnik sa Skupštine održane 16. prosinca 2016.
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Predsjednica otvara raspravu i s obzirom da se nitko ne javlja za riječ, daje Zapisnik na glasovanje te se prihvaća
jednoglasno sa 140 glasova ZA (osobno: 16 za, 0 protiv, 0 suzdržanih; po punomoćima: 124 za, 0 protiv, 0
suzdržanih).
2. Izvješće predsjednice o radu HUOJ-a u 2016. godini
Predsjednica HUOJ-a podnijela je Izvještaj o radu o radu u 2016. godini.
S obzirom da su svi članovi dobili Izvještaj u radnim materijalima, predsjednica otvara raspravu o Izvještaju o radu.
Nitko se ne javlja za riječ, te zatvara raspravu i poziva na glasovanje. Izvještaj o radu u 2016. prihvaća se
jednoglasno sa 140 glasova ZA (osobno: 16 za, 0 protiv, 0 suzdržanih; po punomoćima: 124 za, 0 protiv, 0
suzdržanih).
3. Financijsko izvješće HUOJ-a za 2016. (uz mišljenje Nadzornog odbora)
Financijsko izvješće HUOJ-a za 2016. dobilo je pozitivno mišljenje Nadzornog odbora. Prihodi u 2016. godini iznosili
su 657.988 kn, a rashodi 721.602 kuna. Cjelovito izvješće dano je u radnim materijalima za Skupštinu.
Predsjednica otvara raspravu o izvješću.
Nitko se ne javlja za riječ pa zatvara raspravu i poziva na glasovanje. Izvješće se prihvaća se jednoglasno sa 140
glasova ZA (osobno: 16 za, 0 protiv, 0 suzdržanih; po punomoćima: 124 za, 0 protiv, 0 suzdržanih).
4.

Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2016.

Predsjednica Nadzornog odbora Vlatka Škorić izvijestila je Skupštinu o radu Nadzornog odbora u 2016. godini kao
što je dano u radnim materijalima. Predsjednica HUOJ-a zahvaljuje se Vlatki Škorić te otvara raspravu, no kako se
nitko ne javlja, izvješće stavlja na glasovanje.
Izvješće o radu NO u 2016. prihvaćeno je jednoglasno sa 140 glasova ZA (osobno: 16 za, 0 protiv, 0 suzdržanih;
po punomoćima: 124 za, 0 protiv, 0 suzdržanih).
5. Izvješće o radu Suda časti u 2016.
Izvješće o radu Suda časti u 2016. također se odnosi na prošlu godinu i Skupštini ga iznosi predsjednica Suda časti
Andreja Pavlović. Andreja Pavlović napominje kako je tijekom 2016. godine održano pet sjednica na kojima se u dva
slučaja radilo o podnesenim prijavama, a postupao je i u tri slučaja dajući mišljenja sukladno Poslovniku o radu.
Također napominje kako je Sud časti sudjelovao organizaciji tribine Je li etika u odnosima s javnošću oksimoron?
koja se održala 3. studenog 2016. godine, a pokrenuto je i nekoliko inicijativa koje su neke već u postupku realizacije,
a neke tek za realizaciju u 2017. godini o čemu je bilo riječi i u podnesenom izvještaju. Napominje i pripremu novog
Etičkog kodeksa kao digitalnog kodeksa po uzoru na austrijsko etičko vijeće.
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S obzirom da se nitko više ne javlja za riječ, zatvara raspravu te poziva na glasovanje. Izvještaj o radu Suda časti
jednoglasno se prihvaća se sa 140 glasova ZA (osobno: 16 za, 0 protiv, 0 suzdržanih; po punomoćima: 124 za, 0
protiv, 0 suzdržanih).
6. Informacija o provedenoj samoprocjeni – Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i
kontrola za 2016. godinu temeljem Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih
organizacija
Predsjednica poziva glavnu tajnica Maju Vela da pojasni točku br. 6.
Ispunjavanje Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2016. godinu također je jedna od
odredbi Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, a koje je Udruga dužna donijeti
do 31. ožujka tekuće godine te ga dati Skupštini na znanje kako informaciju. Upitnik je samoprocjena rada udruge iz
kojih je vidljivo kako udruga administrativno radi i na čemu još treba poraditi.
Predsjednica se zahvaljuje Glavnoj tajnici. S obzirom da se radi o informaciji, nije potrebno glasovati po ovoj točci.
7. Razno
Predsjednica poziva na raspravu.
Za riječ se javlja Daria Mateljak koja podsjeća na ovogodišnji Grand Prix i rezultate koje je postigao projekt te daje na
znanje da će se tijekom svibnja sastati ovogodišnji žiri, ali i pozvati ostale članove HUOJ-a na raspravu s ciljem
poboljšanja i izmjena i dopuna postojećeg Pravilnika. Aleksandra Kolarić napominje da je napravljena analiza
glasovanja članova žirija unatrag tri godine koja će biti poslana na sadašnje i bivše članove žirija (unatrag tri godine),
ali i napominje kako je iz analize vidljivo u kojim segmentima se projekt može nadograditi kako bi ocjenjivanje bilo
jasnije i transprentnije.
S obzirom da je Andreja Pavlović u točki Izvještaja o radu Suda časti spomenula organizaciju rasprave na temu
novog etičkog kodeksa Vlatka Škorić predlaže da se obje rasprave dogovore isti dan kako bi se članovi lakše
organizirali.
Predsjednica izražava zadovoljstvo današnjom raspravom članstva. Još jednom poziva na raspravu no kako se nitko
ne javlja, zaključuje točku Razno.
S ovime su iscrpljene sve točke Dnevnog reda te zaključuje Skupštinu u 9:45 sati.
Osijek, 21. travnja 2017.
Zapisničar
Maja Vela, Glavna tajnica
PREDSJEDNICA
mr.sc. Aleksandra Kolarić, CSOJ
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