
Zapisnik sa 25. godišnje skupštine, na dan 20.04.2012.god. s početkom u 17:00 sati 

Lokacija održavanja Skupštine je VIP salon Zračne luke Zagreb.  

Udruga ima 34 člana a u radu Skupštine sudjeluje 18 članova.  

1. Predsjednica Udruge otvara Godišnju skupštinu, daje pozdravnu riječ nazočnima, imenuje uvažene goste, 
zahvaljuje svima na odzivu. 

2. Jednoglasno je izabrano radno predsjedništvo zapisničar i 2 ovjerovitelja zapisnika u sljedećem sastavu: 

 a) radno predsjedništvo: predsjednik:  Tomislav Tonković 

                  član:  Mladen Turk 

     član:  Olga Grlić 

 b) zapisničar:    Damir Sokolić 

 c) ovjerovitelji:    Dario Grgurić 

      Veljko Frlan 

              

3. Utvrđivanje i prihvaćanje dnevnog reda sa sljedećim točkama: 

 1. pozdravna riječ i otvaranje Godišnje skupštine 

 2. izbor radnog predsjedništva 

 3. utvrđivanje i prihvaćanje dnevnog reda 

 4. godišnje izvješće predsjednice Udruge 

 5. pozdravne riječi gostiju 

 6. blagajničko izvješće za 2011.god 

 7. izvješće nadzornog odbora za 2011. god 

 8. utvrđivanje i donošenje godišnjeg plana rada HUITOPZ-a za 2012.god. 

 9. utvrđivanje i donošenje financijskog plana HUITOPZ-a za 2012.god. 

10. Izmjene Statuta 

 11. razno 

 12. zatvaranje skupštine 

 13. druženje uz večeru u konobi Bukara 

Dnevni red kako je iskazan u 13 točaka jednoglasno je prihvaćen dizanjem ruku nazočnih.  

 

4. Godišnje izvješće predsjednika u proteklom periodu za: 

 - radionice koje su održavane zbog sukladno raspoloživosti članstva  

 - sudjelovanje na godišnjoj skupštini IFATSEA-e u Skopju 

 - g. Čop: osvrt na raspravljaonice tijekom proteglog perioda (2011/2012) 

 - g. Grgurić: izvještaj o godišnjoj skupštini IFATSEA-e u Skopju 

 



Glasovanjem je jednoglasno prihvaćeno godišnje izvješće HUITOPZ-a za 2010.god. 

5. Pozdravnih riječi gostiju nije bilo, budući da su opravdali svoju izočnost sa sastanka. 

 

6. Blagajničko izvješće za 2011.god iznio je gospodin Željko Valentić. Nakon upoznavanja sa financijskim 
stanjem iz prethodnog razdoblja (blagajnički izvještaj je u prilogu zapisnika), prešlo se na sljedeću točku 
dnevnog reda. 

 

7. Izvješće Nadzornog odbora predstavio je predsjednik istog gosp. Dario Grgurić. 

Otvorena je rasprava o blagajničkom izvješću, na kojoj nije bilo komentara i primjedbi, te se izvješće 
blagajnika jednoglasno prihvatilo. 

 

8. Utvrđivanje i donošenje godišnjeg plana rada HUITOPZ-a za 2012.god. 

G. Čop je  ukratko prezentirao plan rada Udruge za 2012.god. te plan stručnih i društvenih aktivnosti koje će 
se organizirati tijekom godine.                              

Planirano je slijedeće:  

- Sastanci predsjedništva i dalje drugi utorak tekućeg mjeseca 

- Nastavak tradicija rada udruge 

- Tematske cjeline za radionice: 

o Proširenje zračne luke 

o Safety program 

o Stručne kompetencije 

- Stručni izlet na aeromiting u Austriji Zeltweg Air Show 2012 u 07. mj. 

- Prezentiranje Agencija vezanih uz zrakoplovstvo 

- Upoznavanje na radionicama sa materijalima sa IFATSEA skupova u tekućoj godini 

- Sudjelovanje u radu HIS-a 

- Sudjelovanje na GS IFATSEA-e u Indiji te na radnim sastancima u Kijevu i Munchenu. 

Nakon iznošenja plana rada za 2012.god, isti je dat na glasanje. Predloženi plana rada jednoglasno je 
prihvaćen. 

 

9. Utvrđivanje i donošenje financijskog plana HUITOPZ-a za 2012.god. 

Blagajnik gosp. Željko Valentić upoznao je nazočne sa prijedlogom financijskog plana HUITOPZ-a za 
2012. god.  

Glasovanjem je predloženi financijski plan za 2011.god. jednoglasno prihvaćen. 

 

 



 

10. Izmjene Statuta  

Prijedlog novog statuta je distribuiran članovima Udruge te su primljene primjedbe i sugestije. Osnovne 
izmjene tiču se usklađivanja Statuta sa regulativom, izjednačavanje mandata članova tijela Udruge te 
izmjene uvjeta za brisanje iz članstva. 

Jednoglasno je prihvaćen novi statut Udruge. 

 

11. Razno 

 

12. Predsjednica Udruge  daje završnu riječ, te je pozvala nazočne na domjenak u konobu Bukara. 

 

  

Zapisnik ovjeruju: 

Dario Grgurić 

 

Veljko Frlan 

 

 


