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 Zapisnik sa Osnivačke skupštine Kluba studenata primijenjenog računarstva održane 
06.12.2011. godine u prostorijama Visoke škole za primijenjeno računarstvo u Zagrebu.  



 

Zapisnik sa Osnivačke skupštine Kluba studenata primijenjenog računarstva 

održane 06.12.2011. godine u prostorijama Visoke škole za primijenjeno 

računarstvo u Zagrebu.  

Nazočno 7 osoba. 

 

Predložen je sljedeći dnevni red: 

 

1. a)  Izbor radnog predsjedništva 

b)  Izbor zapisničara i dva ovjeravatelja zapisnika 

2. Donošenje Odluke o osnivanju Kluba studenata primijenjenog 

računarstva 

3. Usvajanje Statuta Kluba studenata primijenjenog računarstva 

4. Izbor predsjednika 

5. Izbor dopredsjednika 

6. Izbor tajnika 

7. Izbor članova Vijeća 

8. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje 

9. Donošenje Odluke o pokretanju postupka za upis u Registar udruga 

10. Pitanja i prijedlozi. 

 

Sjednica je započela sa radom u 16:00 sati. 

 



1. a) 
Član Inicijativnog odbora za osnivanje Kluba studenata primijenjenog 

računarstva, Tomislav Kelemen, pozdravio je nazočne i upoznao ih sa 

razlogom i potrebom osnivanja Udruge, te je predložio radno predsjedništvo u 

sastavu:  

1. Luka Tomašević, 

2. Tomislav Kelemen, 

3. Tina Grdić.   

 

1.b) 
Svi nazočni glasali su za ovaj prijedlog, te je predsjedanjem Skupštine 

nastavio Luka Tomašević. Predsjedavajući je za zapisničara predložio 

Damira Babića, a za ovjeravatelje zapisnika Josipa Barića i Šimu Zagorca, 

što su nazočni jednoglasno prihvatili. 

 

2.  
Prisutni su jednoglasno prihvatili Odluku o osnivanju Kluba studenata 
primijenjenog računarstva. 
 

3.  
U okviru ove točke dnevnog reda provedena je rasprava o Statutu Kluba 

studenata primijenjenog računarstva. Uz manja pojašnjenja prisutnima Statut 

je jednoglasno prihvaćen. 

 

4. 
U okviru ove točke dnevnog reda za predsjednika Kluba studenata 

primijenjenog računarstva, predložen je Luka Tomašević, što je Skupština 

jednoglasno prihvatila. 

 

5. 
Za dopredsjednika Kluba studenata primijenjenog računarstva, predložen je  
Tomislav Kelemen, što je Skupština jednoglasno prihvatila. 



 

6. 
Za tajnicu Kluba studenata primijenjenog računarstva, predložena je Tina 
Grdić. Skupština je i ovaj prijedlog jednoglasno prihvatila. 

 

7. 
Predsjednik Kluba studenata primijenjenog računarstva predložio je sastav 

Vijeća, te je nakon glasovanja Skupština Kluba studenata primijenjenog 

računarstva jednoglasno prihvatila  sastav Vijeća od 7 (sedam) članova i to: 

 

1. Damir Babić, 

2. Josip Barić, 

3. Tina Grdić, 

4. Tomislav Kelemen, 

5. Amir Memić, 
6. Luka Tomašević, 
7. Šime Zagorac. 

 

8. 
Skupština je jednoglasno za zastupanje Kluba studenata primijenjenog 

računarstva ovlastila sljedeće članove: 

 

1. Luka Tomašević - predsjednik Kluba, 

2. Tomislav Kelemen - dopredsjednik Kluba,  

3. Tina Grdić - tajnica Kluba. 

 

Navedeni članovi sačinjavaju Predsjedništvo Udruge. 



 

9. 
Skupština je jednoglasno usvojila prijedlog o upisu Kluba studenata 

primijenjenog računarstva u Registar udruga Republike Hrvatske, te je 

donijela Odluku o pokretanju postupka za upis u Registar udruga. 

 

10. 
Pod ovom točkom dnevnog reda predloženo je Predsjedništvu da sačini plan i 

program rada za tekuću akademsku godinu koji će u što kraćem roku dati 

Skupštini na usvajanje. 

 

Predsjedavajući je zaključio rad Skupštine u 18:30 sati. 

 

Zapisničar:                                                                 Ovjeravatelji zapisnika: 

 

___________________    _____________________ 

 Damir Babić              Josip Barić 

 

       _____________________ 

              Šime Zagorac 


