
Župa sv. Alojzija Gonzage, Popovača – 10. veljače 2019. godine

Osnivačka skupština Bratovštine blaženog Alojzija Stepinca, Popovača

Osnivačkom skupštinom je predsjedavao Danijel Markešić

Za zapisničara je izabran Danijel Markešić

Na prijedlog predsjedavajućeg usvojen je sljedeći

Dnevni red

1. Predstavljanje svrhe osnivanja bratovštine

2. Donošenje odluke o osnivanju bratovštine

3. Donošenje odluke o usvajanju statuta bratovštine

4. Izbor predstavnika u tijela upravljanja bratovštinom

5. Razno 

Ad. 1. Predstavljanje svrhe osnivanja Bratovštine

Predsjedavajući  je  ukratko  predstavio  svrhu osnivanja  Bratovštine,
ciljeve koji se žele postići i ključne djelatnosti Bratovštine.

Ad. 2. Donošenje odluke o osnivanju bratovštine

Predsjedavajući je stavio na glasovanje prijedlog odluke o osnivanju
Bratovštine blaženog Alojzija Stepinca.

Nakon provednog postupka glasovanja predsjedavajući je utvrdio da
je jednoglasno s 22 glasa donesena.

ODLUKA O OSNIVANJU

Bratovštine blaženog Alojzija Stepinca. 

Ad. 3. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Bratovštine

Predsjedavajući  je  nazočnima  osnivačima  udruge  predstavio
prijedlog Statuta Bratovštine.

Nakon rasprave o Prijedlogu statuta udruge i provednog postupka 
glasovanja predsjedavajući je utvrdio da je jednoglasno donesena
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ODLUKA O USVAJANJU

Statuta Bratovštine blaženog Alojzija Stepinca.

Ad. 4. Izbor predstavnika u tijela upravljanja bratovštinom

U skladu s odredbama Statuta, predsjedavajući je pozvao nazočne
osnivače  Bratovštine  da  istaknu  kandidaturu  za  predsjednika
Bratovštine.

Nakon  provedenog  kandidacijskog  postupka  i  glasovanja
predsjedavajući je utvrdio da je za predsjednika udruge jednoglasno
izabran Dane Račić.

U skladu s odredbama Statuta, predsjedavajući je pozvao nazočne
osnivače  Bratovštine  da  istaknu  kandidaturu  za  dopredsjednika
Bratovštine.

Nakon  provedenog  kandidacijskog  postupka  i  glasovanja
predsjedavajući  je  utvrdio  da  je  za  dopredsjednika  udruge
jednoglasno izabran Vladimir Golik.

Za tajnika i zapisničara Bratovštine jednoglasno je izabran  Danijel
Markešić.

Ad. 5. Razno

Uslijedile  su  čestitke.  Pitanja  i  prijedloga  nije  bilo.  Dogovoren  je
sljedeći susret za 14.3.2019. godine.

Sjednica Osnivačke skupštine je počela u 16 sati i završila u 17. 15
sati.

Zapisničar                                                                                             
Predsjednik Bratovštine

Danijel  Markešić
Dane Račić

_________________
___________________
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