
UDRUGA TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR  
(BJELOVAR ORGANIZATION OF PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES) 

43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, www.utib.hr, utib@utib.hr   
Tel/Fax: (+385 43) 22 00 04, GSM: (+385 91) 58 23 727 

EuropeAid ID: HR-2012-CZM-0401200051 

Udruga tjelesnih invalida Bjelovar 

MB: 1889982, OIB: 16449983799, IBAN: HR7824020061500020301, ERSTEBANK 

                   
  
 

U
D

R
U

G
A

 TJELESNIH IN
V
A

L
ID

A

BJELOVAR

 

Bjelovar, 03.02.2021. 
 

ČLANOVIMA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR 

 

POZIV 
 

Na temelju zaključka Izvršnoga odbora od 08.01.2021. g., članka 21. Statuta Udruge tjelesnih 

invalida Bjelovar, u skladu s mjerama i preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i 

Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo, sazivam Skupštinu Udruge koja će se održati elektronski i 

dopisno u periodu od 10.02.2021.g. 12:00 sati do 17.02.2021.g. 12:00 sati. 

Članovima koji imaju e-mail poziv će biti poslan internetom – elektronski. Na www.utib.hr odabrat 

će GODIŠNJA SKUPŠTINA  UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR, unesti svoj OIB i 

otvoriti stranicu gdje su osnovni podaci, dokumenti po pojedinim točkama i glasački listić. Kada 

ispunite glasački listić kliknite na „Pošalji“ – glasanje je završeno. 

 

Članovi koji nemaju e-mail, nakon prijema Poziva za Skupštinu mogu  se uključiti u proces 

sudjelovanja u radu i glasanja po gore opisanoj proceduri – elektronski. 

Oni koji se ne mogu uključiti u elektronsko, mogu glasati dopisno: moraju se prijaviti u udrugu od 

10.02.2021.g 12:00 gdje mogu preuzeti materijale i glasački listić. Ispunjeni i potpisani glasački 

listić mora se predati u roku (17.02.2021. 12:00) u udruzi u poseban sandučić na ulazu. 

U radu Skupštine mogu sudjelovati članovi koji su platili članarinu za 2021. godinu. 

 

Za Skupštinu predlažem sljedeći dnevni red: 

 

1. Prijedlog radnih tijela Skupštine: a) Radnog predsjedništva i predsjedavajućeg; b) 

Verifikacijske komisije; c) Izborne komisije; d) Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika; 

2. Prijedlog Izvještaja o radu Udruge u 2020. godini: a) Izvještaj o radu b) Izvještaj 

Nadzornoga odbora o financijskom poslovanju; 

3. Prijedlog razrješenja dosadašnjih radnih tijela Udruge: Predsjednika, potpredsjednika, 

članova Izvršnoga odbora, Nadzornoga odbora, Statutarne komisije i Stegovne komisije;  

4. Prijedlog novih radnih tijela Udruge: Predsjednika, članova Izvršnoga odbora, Nadzornoga 

odbora, Statutarne komisije i Stegovne komisije; 

5. Prijedlog planova rada Udruge u 2021. godini: a) Operativnoga plana djelovanja Udruge 

tjelesnih invalida Bjelovar u 2021. godini; b) Financijskog plana  Udruge tjelesnih invalida 

Bjelovar u  2021. godini; 

6. Prijedlog o članstvu Udruge u savezima i udrugama. 

 

Zapisnici radnih tijela Skupštine i ovjereni zapisnik Skupštine bit će objavljeni do 24.02.2021.g. 

12:00 na stranici gdje se provodi glasanje. 

 
U slučaju tehničkih problema zvati: 099/767-8110 (Tea Bošnjak) 

 

PREDSJEDNIK UDRUGE 

 

Tomislav Novosel, prof. 
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