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ZAPISNIK SA SJEDNICE IZBORNE SKUPSTINE GLAZBENOG CENTRA MUSICORUM
odrzane 29. sijecnja 2021. u Koprivnici, Pavla Vuk-Pavlovica 21, s pocetkom u 16:00 sati. Sjednici
skupstine nazocili su clanovi udruge:

1.

Filip Klaucek (predsjednik)

2.

Vojkan Jocic (dopredsjednik)

3.

Antonio Rumenovic, clan

4.

Laura Malovac, clan

5.

Sara Oskera, clan

6.

Vlatka Adzic (samo u svojstvu zapisnicara) - likvidator

Skupstinom je predsjedavao Filip Klaucek, a za zapisnicara je izabrana Vlatka Adzic.
Na prijedlog predsjedavajuceg usvojen je sljedeci

DNEVNIRED

1.

lzbor predstavnika u tijela upravljanja Glazbenim centrom Musicorum

2.

lmenovanje osobe ovlastene za zastupanje

3.

Donosenje odluke o pokretanju postupka za upis promjena u Registar udruga

4.

Seminar 'Musicorum MasterWeek MMW. 2' u Koprivnici

5.

Komorno natjecanje 'MUSICORUM_fest 2021.'
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Filip J.<b.is. rrof.

Ad. 1. lzbor predstavnika u tijela upravljanja Glazbenim centrom Musicorum

U skladu s odredbama clanka 31. Statuta, predsjedavajuci je pozvao Skupstinu udruge da istaknu
kandidaturu za Predsjednika udruge. Podsjetio je kako mandati Predsjedniku i Dopredsjedniku
Glazbenog centra Musicorum isticu 1. veljace 2021. godine, te se oni ponovno biraju na razdoblje od
dvije godine, dok se ista osoba moze prijaviti

i/ili moze biti ponovno izabrana.

Nakon provedenog kandidacijskog postupka i glasovanja predsjedavajuci je utvrdio da je za
Predsjednika Glazbenog centra Musicorum jednoglasno izabran:
Filip Klaucek

U skladu s odredbama clanka 31. Statuta, predsjedavajuci je pozvao Skupstinu udruge da istaknu
kandidaturu za Dopredsjednika udruge. Nakon provedenog kandidacijskog postupka i glasovanja
predsjedavajuci je utvrdio da je za dopredsjednika Glazbenog centra Musicorum jednoglasno izabran:
Vojkan Jocic
Ad. 2 lmenovanje osobe ovlastene za zastupanje
Predsjedavajuci je napomenuo kako Predsjedniku udruge istice i pravo zastupanja Udruge sa 1.
veljace 2021. godine zajedno sa istekom mandata Predsjednika. Pozvavsi se na clanak 4. Statuta,
predsjedavajuci je utvrdio da je kao osoba ovlastena za zastupanje Udruge imenovan

Filip Klaucek, u svojstvu Predsjednika Udruge
Ad. 3 Donosenje odluke o pokretanju postupka za upis promjena u Registar udruga

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

0

pokretanju postupka za upis promjena Udruge Glazbeni centar Musicorum u Registar udruga.
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Ad. 4. Seminar 'Musicorum MasterWeek MMW. 2' u Koprivnici
Predsjedavajuci je podsjetio clanove kako je ovaj seminar bio odgoden u prosincu prosle godine zbog
epidemioloskih mjera koje su bile na snazi. Prijedlog odrzavanja ovog seminara postavljen je za
mjesec svibanj ove godine, dok ce tocan datum biti naknadno odreden.i

Ad. 5. Komorno natjecanje 'MUSICORUM_fest 2021.'
Predsjedavajuci je podsjetio clanove kako je Komorno natjecanje 'MUSICORUM_fest 2021.', koje se
trebalo odrfati 6. i 7. veljace u dvorani Domoljub, odgodeno do daljnjeg sve dok epidemioloske mjere
ne popuste i dok nece biti uvjeta da se ovo natjecanje realizira na nacin da se odrzi uzivo.
Sjednica redovne skupstine zavrsila je u 18:00 sati.
Zapisnicarka

Predsjednik Glazbenog centra Musicorum

