
 

Zapisnik sa 27. godišnje skupštine, na dan 04.04.2014.god. s početkom u 18:00 sati 

Lokacija održavanja Skupštine je RP Sljeme, Medvednica.  

Samoj Godišnjoj skupštini prethodila je prezentacija (od 17:00 sati) o najnovijem radarskom sustavom 
kakvim se koriste Hrvatske oružane snage. Prezentaciju su održali djelatnici HRZ Bojna ZMIN. 

Udruga ima 35 članova a u radu Skupštine sudjeluje 20 člana.  

1. Predsjednik Udruge otvara Godišnju skupštinu, daje pozdravnu riječ nazočnima, zahvaljuje svima na 
odzivu. 

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

 a) radno predsjedništvo: predsjednik: Hrvoj Pipić 

                   član:  Aleksandra Krašovec 

      član:  Vladka Horvatić 

 b) zapisničar:   Davor Habjanić                                         

 c) ovjerovitelji:  Damir Kovač                                      

   Davor Pipić           

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 predsjednika Udruge 
5. Pozdravne riječi gostiju 
6. Blagajničko izvješće za 2013. g. 
7. Izvješće Nadzornog odbora za 2013. g. 
8. Utvrđivanje i donošenje godišnjeg plana rada HUITOPZ-a za 2014. g. 
9. Utvrđivanje i donošenje financijskog plana HUITOPZ-a za 2014. g. 
10. Razno 
11. Zatvaranje skupštine 

 
Nastavka druženja uz večeru u restoranu-pivnici Mlinarica, Jandrićeva 36, Ksaver, Zagreb sa početkom u 

20:00 sati. 

3. Dnevni red kako je iskazan u 11 točaka jednoglasno je prihvaćen dizanjem ruku nazočnih.  

4. Godišnje izvješće Predsjednika, zamjenika Predsjednika i Tajnika u proteklom periodu za: 

Predsjednik je iznio usmeno izvješće o radu Udruge kroz proteklu godinu: 

- sudjelovanje u radu HIS-a (Skupština, Stručni odbor, različite akcije HIS-a) 
- sudjelovanje na godišnjoj skupštini IFATSEA-e u Istanbulu 
- sudjelovanje  na radnim grupama u sklopu IFATSEA-e (Eurogroup meeting)  
- uređivanje web stranice Udruge 



- organizacija druženje i izleta – prezentacija udruge 
- izlaganje kolege Miroslava Jerkovića o dolasku Antonova AN-225 u ZLZ 
- prezentacija projekta „Zagreb na Savi“ 
- stručno informiranje svojih članova i ostalih djelatnika u srodnim područjima 

Glasovanjem je jednoglasno prihvaćeno godišnje izvješće HUITOPZ-a za 2013. godinu 

5. Pozdravna riječ gostiju: 

Kraći pozdravni govor g. Đuro Sesar 

6. Blagajničko izvješće za 2013. godinu iznio je gospodin Željko Valentić.  

Nakon upoznavanja sa financijskim stanjem iz prethodnog razdoblja, prešlo se na sljedeću točku dnevnog 
reda. Blagajnički izvještaj je u predan u pisanom obliku kao prilog zapisnika. 

7. Izvješće Nadzornog odbora podnio je predsjednik NO g. Dario Grgurić. 

Nadzorni odbor nema primjedbi na rad Udruge, niti na blagajničko izvješće g. Željka Valentića. Izvješće je 
predano u pisanom obliku (prilog). 

8. Utvrđivanje i donošenje godišnjeg plana rada HUITOPZ-a za 2014.god. 

Srđan Čop je prezentirao plan rada Udruge za 2014. godinu, te plan stručnih i društvenih aktivnosti koje će 
se organizirati tijekom godine te su istaknuti temeljni ciljevi iz statuta udruge. 

Planirano je slijedeće:  

- organiziranje tematskih rasprava i radionica 
- redovno održavanje materijalnih uvjeta za rad udruge (sastanci Predsjedništva, GS HUITOPZ, 

aktivnosti u HIS-u) 
- održavanje organizacijske strukture HUITOPZ-a, produkcija materijala za svoje članstvo kao i 

materijala za objavu na webu 
- aktivno sudjelovati u događajima od važnosti za Udrugu i povezati se sa ostalim akterima ovog 

sektora 
- pokušati pronaći dodatni način financiranja Udruge kroz različite programe koje podržavaju veće 

organizacije ili firme iz avioindustrije (sponzorstva, financijski potpomognute inicijative itd) 
- uključiti se u nove tokove koji nastupaju ulaskom privatnog sektora (MZLZ) 
- definirati ulogu Udruge u pokretanju programa razvoja avijacije u HR 
- sudjelovati u radu međunarodnih grupa i organizacija (IFATSEA, Eurogroup) 
- razmjenjivati informacija sa članovima, definirati aktualne teme, te predlagati koje akcije 

poduzeti 
- povezivati članove kroz različite oblike druženja (izleti) 
- baviti se temom donjeg sloja (G sloj) i povezati interesnu grupu, kakva je sigurnost na zonama za 

slijetanje  (mali aerodromi) 
- promovirati Udrugu i njezinu djelatnost, poboljšati web komunikaciju prema članovima i javnosti 

općenito, provoditi akviziciju novih članova 
- pratiti rad EU Komisije vezano na nove i postojeće regulative (SES 2+) 

Nakon iznošenja plana rada za 2014. godinu, isti je dan na glasanje. Predloženi plana rada jednoglasno je 
prihvaćen. Godišnji plan je predan u pisanom obliku (prilog). 

9. Utvrđivanje i donošenje financijskog plana HUITOPZ-a za 2014.god. 

Blagajnik Željko Valentić upoznao je nazočne sa prijedlogom financijskog plana HUITOPZ-a za 2014. god.  

Glasovanjem je predloženi financijski plan za 2014. godinu jednoglasno usvojen. 



10. Razno 

Na prijedlog gđe. Olge Grlić provedena rasprava o privlačenju novih članova.  

11. Zatvaranje Godišnje skupštine 

Predsjednik Udruge daje završnu riječ i zatvara skupštinu, a sve prisutne poziva na druženje u restoran 
Mlinarica na Ksaveru. 

 

  

Zapisnik ovjeravaju: 

Damir Kovač 

 

Davor Pipić 

 

 

 

 


