UDRUGA GOSPODARSTVENIKA
POSUŠJE
Bana Jelačića 6. 88240 Posušje
tel/fax: 039 682 397, mob: 063 354 380
e-mail: gospodarstvenici.po@tel.net.ba
www.udrugagospodarstvenika.com

Poštovani gospodarstvenici,
Tijekom hodočašća u Izrael jedne skupine gospodarstvenika iz Posušja u studenom 2010. došlo se
na ideju organiziranja gospodarstvenika iz Posušja u jednu udrugu. Ideja je plod zajedničkog
druženja tih dana, a posebno je potaknuta iskustvima stečenim u Izraelu. Zaključili smo da bi takva
udruga bila korisna i potrebna, ponajprije za same poduzetnike, ali i za opći razvoj sredine u kojoj
živimo.
U prosincu 2010, na jednom ponovnom druženju u Posušju dogovorili smo se ići u realizaciju
osnivanje Udruge gospodarstvenika iz Posušja. Tom prilikom je izabran Inicijativni odbor sa
zadatkom izraditi Statut Udruge i pripremiti sve ostalo što je potrebno za njezino osnivanje.
Inicijativni odbor:
1.Veljko Lončar – predsjednik
2.Drago Bago
3.Pero Lončar
4.Ivan Čamber
5.Branimir Oreč
6.Ante Pavković
7.Marinko Šego
Tijekom siječnja 2011.godine sastajali smo se još nekoliko puta i usvojili prijedlog Statuta. Nakon
pravnih konzultacija Statut je definiran kakvog ste dobili u privitku.
Na sastancima Inicijativnoga odbora održanih u svibnju, lipnju i listopadu 2011 g. definiran je
konačan oblik akata potrebnih za registraciju Udruge, pripremljen je dnevni red Skupštine i
dogovoreno sazvati Skupštinu Udruge.
Zbog administrativnih i tehničkih problema dogovoreno je sazvati Skupština Udruge između
članova koji su bili na hodočašću u Izraelu.
Utemeljiteljska Skupština Udruge održana je 29.10.2011.godine. Na Skupštini je usvojena Odluka o
utemeljenju Udruge, Statut Udruge i izvršen izbor i imenovanje tijela Udruge. Udruga ima
predsjednika i dopredsjednika Udruge (ujedno i Skupštine), Upravni odbor i Nadzorni odbor. Za
predsjednika izabran je gos. Veljko Lončar, za dopredsjednika gos. Franjo Širić, a za predsjednika
Upravnog odbora gos. Marinko Šego.
Nakon toga, Udruga je registrirana u Sudu i urađeni su ostali potrebni radovi ( registracija u
Statistici, otvoren transakcijski račun u banci i t.d.).
Na idućim sjednicama Upravnog odbora donijeta je Odluka o visini članarine i odluka o povećanju
broja članova Udruge, a temeljem ugovora o djelu angažiran je tajnik Udruge i iznajmljen prostor
za ured Udruge na adresi: Bana Jelačića 6.
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Pozivamo Vas proučiti Statut i učlaniti se u Udrugu gospodarstvenika Posušje, kako bismo
udruženi mogli više učiniti za svoje tvrtke i za opće dobro u našoj sredini, zajedno sa dosadašnjim
članovima.
Ako želite učlaniti se u Udrugu ili imate drugih pitanja u svezi Udruge, možete kontaktirati
predsjednika Udruge, bilo kojeg člana Upravnog odbora, ili kontaktirati tajnika Udruge putem
e-mail adrese Udruge : gospodarstvenici.po@tel.net.ba. Sve podatke o Udruzi možete vidjeti na
našoj web stranici: www.udrugagospodarstevnika.com.
S nadom da ćete se odazvati našoj inicijativi i aktivno se učlaniti u Udrugu,
Srdačno Vas pozdravljam!
Posušje, lipanj 2013.godine

Predsjednik Udruge :
Veljko Lončar

Privitak:
- Statut Udruge
-Odluka o određivanju predstavnika društva u Udrugu (direktor-vlasnik može imenovati drugu osobu za
člana Udruge)

-Pristupnica za Udrugu
-Odluka o visini članarine
-Upitnik
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