
                                           ZAPISNIK  

s godišnje Skupštine Udruge Kulturosfera, koja je održana u subotu, 26. 

svibnja 2018. godine u Eko parku Krašograd. 

Službeni dio Skupštine započeo je u 11,00 sati. 

Utvrđeno je kako postoji kvorum jer, je prisutno 49 članova, pa postoje 

svi uvjeti za nastavak rada i odlučivanje na Skupštini. 

Predsjednik Udruge Kulturosfera, Milivoj Pašiček, predložio je dnevni red: 

1. Izvješće o aktivnostima udruge u 2017. godini i planovi za 2018. 

godinu 

2. Financijsko izvješće za 2017. godinu 

3. Izvješće Nadzornog odbora 

4. Pitanja i odgovori 

Dnevni je red jednoglasno prihvaćen. 

Ad 1. Predsjednik je izvijestio kako je udruga u 2017. godini nastavila s 

uspješnim radom i nizom aktivnosti. Održano je nekoliko raznih medijskih 

radionica, a članovi udruge sudjelovali su i na nekoliko skupova gdje je 

tema bila kultura. Rješavana su neka pitanja oko teškoća s radom 

kazališta Srećica, koje bi trebalo nastaviti s radom.  

Članovi udruge slali su svoje radove na nekoliko festivala pjesništva.  

Nastavljeni su i kontakti s drugim udrugama koje se bave sličnom 

djelatnošću. 

Nastavljena je i suradnja članova na pomoći u svim poslovima na jačanju 

portala totalinfo.hr. 

Utvrđeno je kako portal narasta po utjecaju i čitanosti, te je za svoj rad 

dobio i pomoć u novčanim sredstvima na natječaju grada Zagreba i 

Zagrebačke županije. 

Na natječaju Zagrebačke županije sufinancirana su dva projekta sa po 

15.000 kuna: 

1. Galerija uspješnih žena 

2. Klub poznatih župljana 

Na natječaju grada Zagreba sufinanciran je s 10.000 kuna projekt: 



1. Gradonačelnik u ritmu grada 

Razgovaralo se i o novim projektima s kojima će se natjecati za sredstva 

grada i Zagrebačke županije. 

Zbog financijskih poteškoća u 2017. godini, osim projekta i priprema, 

nije realizirana ideja natječaja za kajkavsko stvaralaštvo - za početak 

pjesništvo. Postojale bi dvije kategorije – djeca i odrasli. Aktivnosti na 

projektu će biti pojačane u 2018. godini. Valja osigurati nagrade i 

tiskanje ponajboljih radova. 

U 2018. godini udruga će učiniti napore u javljanju na još neke natječaje 

s projektima koji bi mogli donijeti financijska sredstva i tako pomoći 

ostvarenju planova.  

Ad. 2. Predsjednik Udruge Pašiček je uz stručnu pomoć gosp. Jadranke 

Kusić, koja za udrugu obavlja računovodstvene i knjigovodstvene 

poslove, obavijestio članove o dobrim poslovnim rezultatima, unatoč 

teškoćama. Udruga je uredno poslovala, a u 2017. godini ostvaren je 

prihod od 112.025 kuna, s viškom prihoda prenesenim iz 2016. godine u 

iznosu 889 kuna, što pokriva ukupne troškove od 91.183 kuna. 

Napomena: Prilaže se i prilog struke - Odluka o utvrđivanju Izvještaja o 

prihodima i rashodima za 2017. godinu. 

Ad 3. Sve aktivnosti djelovanja Udruge u 2017. godini odvijale su se u 

skladu sa Statutom i pozitivnim zakonima i propisima Hrvatske, te u tom 

smislu nije bilo nepravilnosti – izvijestila je u ime Nadzornog odbora 

Marica Šket. 

Ad 4. Nije bilo pitanja. 

 

Skupština Udruge Kulturosfera završila je u 13,30 sati. 

 

U Zagrebu, 1. lipnja 2018. 

Zapisničar:                                                           Predsjednik: 

Maja Piškorić                                                        Milivoj Pašiček 
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                                            Odluka 

                            o utvrđivanju Izvještaja o prihodima i rashodima 

                                          za 2017. god. 

 

 

 

 

Prema  propisima , Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija za 2017. godinu na 

31.prosinca Udruga Kulturosfera predaje i prihvaća  godišnje financijske Izvještaje. 

 

 

1. Bilanca neprofitne organizacije 

Osnovna sredstva iznose 231.077,01 kn i amortizirana su do 31.12.2017.godine. 

Nova vrijednost utvrdit će se prema procjeni na tržištu. 

Stanje žiro-računa sa 31.12.2017.g je 21.731 kn. 

 

2. Izvještaj o prihodima i rashodima 

Prihodi za 2017 g iznose 112.025 kn. sa viškom prihoda prenesenim iz 2016.g u iznosu  

889 kn  pokrivaju ukupne  troškove od 91.183 kn. 

                                                                        

 

 

 

Zagreb, 26.02.2018.       Za: Udrugu Kulturosfera 

                                                                                                          Milivoj Pašiček, predsjednik 

 
 



 

 


