
 
 
 
 

 ZAPISNIK 
 
 
 

 sa sjednice Osnivačke skupštine Udruge za prirodoslovna istraživanja, 

održane dana 26. travnja 2010., u Šibeniku, Stube S. S. Kranjčevića 10. 

  

Sjednici Osnivačke skupštine prisustvovali su sljedeći osnivači: 

1. Zvonko Bumber, mag. educ. geol. et geog. 

2. Vicko Sviličić, prof. geol. et geog. 

3. Marko Gregov, dipl. ing. prom. 

4. Zrinka Lončar, prof. geol. et geog.  

 

Osnivačkom skupštinom je predsjedao Zvonko Bumber. 

Za zapisničara je izabran Vicko Sviličić, a za ovjerovitelje zapisnika izabrani su 

Marko Gregov i Zrinka Lončar. Nakon toga usvojen je sljedeći 

 

DNEVNI RED 

1. Donošenje odluke o osnivanju Udruge 

2. Donošenje odluke o pokretanju postupka za upis u registar udruga 

3. Donošenje Statuta Udruge  

4. Izbor članova tijela upravljanja Udrugom 

5. Imenovanje osobe ovlaštene za zastupanje 

 

1) Nakon iznošenja razloga koji su osnivače doveli na ovu Osnivačku 

skupštinu te diskusije, zaključeno je da postoji potreba za osnivanjem ove 

Udruge pa je jednoglasno donešena: ODLUKA O OSNIVANJU UDRUGE ZA 

PRIRODOSLOVNA ISTRAŽIVANJA. 
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A. Osniva se Udruga za prirodoslovna istraživanja sa sjedištem u 

Šibeniku na adresi Stube S. S. Kranjčevića 10. 

B. Cilj osnivanja Udruge je da potiče, pomaže i razvija prirodoslovna 

istraživanja. 

C. Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:  

- okuplja članove iz područja prirodoslovnih znanosti (biologija, 
geografija, geologija, fizika i kemija) 
 

- promicanje vrijednosti prirodoslovnih istraživanja i rad na 
njihovom unapređivanju 

 
 

- stručno povezivanje te educiranje članova 
 

- organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, tribina i drugih 
stručnih skupova na temu prirodoslovnih istraživanja 

 
 

- izmjena iskustava i ideja među članovima 
 

- analiza priorodoslovnih podataka prikupljenih putem elektroničkih i 
drugih uređaja 

 
 

- informiranje javnosti o prirodoslovnim istraživanjima 
 

- izdavanje stručnog časopisa iz područja svoje djelatnosti sukladno 
zakonu 

 
 

- ostvarivanje stručne suradnje s domaćim i inozemnim srodnim 
udrugama 
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- obavlja i druge poslove sukladno zakonu koji doprinosi 

ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih statutom 
 

 
- Udruga može obavljati djelatnost kojom se stječe prihod, sukladno 

zakonu 
 

2) Nakon rasprave osnivači su odlučili da će Udruga djelovati formalno 

jer postoje opravdani razlozi za njezinu registraciju.  

Slijedom toga jednoglasno su donijeli: 

 

ODLUKU 

o pokretanju postupka za upis u registar udruga  

 

A. Pokrenut će se postupak za upis Udruge u registar udruga pri 

nadležnom tijelu. 

B. U postupku registracije Udrugu će zastupati predsjednik Udruge, 

sukladno Statutu. 

C. Po okončanju postupka registracije predsjednik Udruge dužan je o 

ishodu toga postupka obavijestiti osnivače. 

3) Predsjedavajući je predočio nazočnima Nacrt statuta Udruge, navodeći 

da se radi o temeljnom aktu koji uređuje međusobne odnose članova, a na 

temelju kojeg Udruga i djeluje. Nakon diskusije jednoglasno je donešena: 
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