
Na temelju članka 15. Statuta Udruge KUTJEVAČKI VINARI, udruge vinara i vinogradara 

Kutjevo, Predsjednik udruge na dan 17. ožujka 2021. godine saziva Skupštinu te upućuje 

slijedeći 

 

Poziv za redovnu Izbornu Skupštinu Udruge 

KUTJEVAČKI VINARI, udruga vinara i vinogradara Kutjevo 

 
Udruga KUTJEVAČKI VINARI, udruga vinara i vinogradara Kutjevo, imajući registrirano 
sjedište na adresi 34340 Kutjevo, Trg graševine 1, koja je udruga upisana u Registar 
udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem 11000241, osobni identifikacijski broj 

OIB 70368571510, a koja će se održati na dan 29. travnja (četvrtak) 2021. godine, u 18,00 

sati u Kutjevu, na terasi ugostiteljskog objekta HOUSE of WINE (gđa. Nada Sarajlić ). 

 
I. Za sjednicu skupštine utvrđuje se sljedeći 

Dnevni red 

 

(1) Otvaranje Skupštine, prijedlog verifikacijske komisije, utvrđivanje broja nazočnih i 

zastupanih članova Udruge  

(2) Izbor radnih tijela Skupštine: (radnog predsjedništva (3 člana),zapisničara, 

ovjerovitelja zapisnika ( 2 člana), izborne komisije (3 člana), kandidacijske komisije (3 

člana)) 

(3)   Utvrđenje Dnevnog reda 

(4)   Izvješće Predsjednika Udruge o djelovanju Udruge u 2020.godini 

(5)   Izvješće knjigovođe u 2020. godini 

(6)   Izvješće nadzornog odbora u 2020. godini 

(7)   Donošenje odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) Predsjedniku Udruge     

za 2020. godinu  

(8)   Izvješće o planu rada Udruge za 2021. godini i financijski plan za 2021. 

(9)   Donošenje  odluke o utvrđenju isteka mandata članova tijela Udruge 

(10) Donošenje odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) članovima tijela  

Udruge u razdoblju mandata 

(11) Donošenje odluke o izmjeni Statuta 

(12) Rasprava po izvješćima i pozdravni govori gostiju 

(13) Usvajanje izvješća i plana rada 

(14) Donošenje odluke o imenovanju članova u tijela Udruge 

(15) Različito 

Pozivaju se č lanovi Udruge i dragi gosti da svojom nazočnošću uveličaju Skupštinu i sudjeluju 

u radu Skupštine. 

 

Nakon završenog službenog dijela, predviđamo nastavak druženja uz zakusku (u restoranu 

HOUSE OF WINE)!  

 

Molimo potvrdite svoj dolazak na e-mail: udruga.kutjevo@po.t-com.hr ili na mob.: 

099/701- 5640 do 28.04.2021. 

U Kutjevo, 09.04.2021.                                                                    

          Ivan Grgić  
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