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Predsjednik

ZAPISNIK
SA IZVANREDNE IZBORNE SKUPSTINE Glazbenog centra Musicorum, odrzane 22. svibnja
2020. u Koprivnici, Pavla Vuk-Pavlovica 21, s pocetkom u 9:00 sati.
Na skupstini su bili prisutni:
Filip Klaucek, predsjednik GCM-a
Ivan Golub, tajnik GCM-a
Martina Golub, likvidator GCM-a
Vojkan Jocic, clan
Antonio Rumenovic, clan
Mario Vrgoc, clan
Laura Malovac, clan
Vlatka Adzic
Sjednicom je predsjedavao Filip Klaucek.
Za zapisnicarku je izabrana Vlatka Adzic.
Na prijedlog Predsjednik Udruge, prof. Filipa Klauceka usvojen je sljedeci

DNEVNI RED
1. Uvodna rijec
2. Davanje razrjesnice Tajniku Glazbenog centra Musicorum
3. Davanje razrjesnice Likvidatoru Glazbenog centra Musicorum
4. lzbor likvidatora Glazbenog centra Musicorum
5. Prijedlog za donosenje novog Statuta Glazbenog centra Musicorum
6. Donosenje odluke o usvajanju novog Statuta Udruge
7. lzbor Dopredsjednika Glazbenog centra Musicorum
8. Donosenje odluke o pokretanju postupka za upis promjena u Registar udruga
9. Clanarine i popis clanova Glazbenog centra Musicorum
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Ad.1.
Predsjednik Udruge pozdravlja nazocne clanove i cita DNEVNI RED izvanredne izborne
skupstine.

Ad. 2.
Predsjednik Udruge upoznaje clanove kako Tajnik nije izvrsavao svoje obaveze odredene
Statutom Udruge te cita cl. 41. da u slucaju nemogucnosti obavljanja duznosti duljem od 6
mjeseci prestaje mandat prije isteka vremena na koje je Tajnik izabran (do 1. veljace 2021.).
S toga donosi prijedlog o razrjesnici Ivana Goluba sa mjesta Tajnika Glazbenog centra
Musicorum i ukidanje Tajnika (kao Tijela Udruge) u novom Statutu o kojem ce biti kasnije
rijec.

Ad. 3.
Predsjednik Udruge upoznaje clanove, da likvidator koji je ujedno i clan Glazbenog centra
Musicorum, zeli istupiti iz nase Udruge zbog privatnih razloga i nemogucnosti obavljana
poslova. S toga donosi prijedlog nazocnim clanovima o razrjesnici Martine Golub sa mjesta
likvidatora i imenovanju novog likvidatora nakon kandidacijskog postupka.

Ad.4.
U skladu s odredbama clanka 31. Statuta, predsjedavajuci je pozvao nazocne clanove da
istaknu kandidaturu za likvidatora Udruge.
Nakon provedenog kandidacijskog postupka i glasovanja predsjedavajuci je utvrdio da je za
likvidatora udruge jednoglasno izabrana Vlatka Adzic.

Ad. 5.
Predsjedavajuci podsjeca skupstinu da je Glazbeni centar Musicorum od 1. prosinca 2019.
godine donio novi Statut zbog promjene adrese sjedista Udruge iz Pule u Koprivnicu Uer
Tajnik tamo vise nije boravio) i da daje na prijedlog da se u Statutu ukine Tajnik kao Tijelo
Udruge i umjesto Tajnika da se uvede novo Tijelo Udruge, a to je Dopredsjednik Glazbenog
centra Musicorum. To bi ujedno znacio i novi Statut Glazbenog centra Musicorum jednako
kao i to da ce Udrugu zastupati samo Predsjednik. Predsjedavajuci daje na glasanje nazocnoj
skupstini ovaj prijedlog.
Predsjedavajuci je utvrdio da se svi clanovi slazu te je donesena jednoglasna

ODLUKA
o donosenju novog Statuta Glazbenog centra Musicorum.
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Ad.6.
Predsjedavajuci je nazocnima Udruge predstavio Prijedlog novog Statuta Udruge.
Nakon rasprave o Prijedlogu Statuta Udruge i provedenog postupka glasovanja
predsjedavajuci je utvrdio da je jednoglasno donesena

ODLUKA O USVAJANJU
novog Statuta Udruge Glazbenog centra Musicorum

Ad. 7.
Predsjedavajuci pojasnjava da su, po novom Statutu koji je stupio na snagu prije nekoliko
trenutaka, duzni u skladu s odredbama clanka 31. Statuta istaknuti kandidaturu
Dopredsjednika Glazbenog centra Musicorum.
Nakon provedenog kandidacijskog postupka i glasovanja predsjedavajuci je utvrdio da je za
Dopredsjednika udruge jednoglasno izabran profesor Vojkan Jocic. lstek mandata ce se
nadovezati na Tajnikov istek mandata, a to je 1. veljace 2021. godine, nakon cega ce biti
provedena lzborna skupstina.

Ad.8.
Predsjedavajuci je stavio na glasovanje prijedlog odluke o pokretanju postupka za upis
promjena u Registar udruga.
Nakon provedenog postupka glasovanja predsjedavajuci je utvrdio da je jednoglasno
donesena
ODLUKA
o pokretanju postupka za upis promjena Udruge Glazbeni centar Musicorum u Registar

udruga.

Ad.9.
Predsjedavajuci upozorava Skupstinu kako Mario Vrgoc, zbog velikih obaveza i nemogucnosti
izvrsavanja zakonom utvrdene djelatnosti Udruge, zeli istupiti nakon isteka godisnje
clanarine koja istice 11. lipnja ove godine.
Predsjedavajuci cita popis clanova sa danom 1. lipnja 2020., i podsjeca clanove da produze
clanstvo sa datumom isteka i to:
Filip Klaucek, mag.art., predsjednik (glazbena teorija) - istek clanarine 11. lipnja 2020.
Vojkan jocic, mag. art., dopredsjednik (saksofon) - istek clanarine 17. lipnja 2020.
Antonio Rumenovic, mag. mus., clan (gitara) - istek clanarine 18. lipnja 2020.
Mario Vrgoc, mag. mus., clan (klavir) - ispis i prestanak clanstva nakon 11. lipnja 2020.
Ivan Golub, univ. bacc. mus., clan (harmonika) - istek clanarine 14. lipnja 2020.
Martina Golub, mag. mus., likvidator (flauta) - ispis i prestanak clanstva nakon 17. lipnja
2020.
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Predsjedavajuci takoder upoznaje clanove kako od 22. lipnja ,na mjesto glasovira, umjesto
Maria Vrgoca dolazi profesorica Laura Malovac, mag. mus. - novi clan koja je uplatila
clanarinu.
Sjednica lzvanredne izborne skupstine zavrsila je u 12:30 sati.
Predsjednik Musicoruma
prof. Filip Klaucek,

g.art.

