
 

Zapisnik sa 30. godišnje skupštine, na dan 11.04.2017.god. s početkom u 18:00 sati 

Lokacija održavanja godišnje skupštine je HIS, Berislavićeva 6, Zagreb.  

Udruga trenutno broji 34 članova a u radu ove Skupštine sudjeluje 20 članova.  

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

 

2. Sukladno članku 24 statuta udruge jednoglasno je izabrano radno predsjedništvo, zapisničar i 2 
ovjerovitelja zapisnika u sljedećem sastavu: 

 a) radno predsjedništvo: predsjednik: Davor Habjanić 

                   član:  Mladen Turk 

      član:  Vladka Horvatić 

 b) zapisničar:   Damir Sinković 

 c) ovjerovitelji:  Filip Fadić                                      

   Mladen Valentić  

Prebrojavanjem je utvrđeno 20 prisutnih. Jednoglasno je prihvaćeno radno predsjedništvo.          

3. Utvrđivanje i prihvaćanje dnevnog reda 

U odnosu na dostavljeni sadržaj Dnevnog reda, predsjedništvo niti od jednoga člana nije zaprimilo pismenu 
ili usmenu primjedbu. Predsjednik je nazočnima pročitao konačni prijedlog DNEVNOG REDA 30. Godišnje 
skupštine HUITOPZ-a 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. Predstavljanje novih članova 
6. Pozdravne riječi gostiju 
7. Blagajničko izvješće za 2016. g. 
8. Izvješće Nadzornog odbora za 2016. g. 
9. Utvrđivanje i donošenje godišnjeg plana rada HUITOPZ-a za 2017. g. 
10. Utvrđivanje i donošenje financijskog plana HUITOPZ-a za 2017. g. 
11. Izbori za predsjedništvo 
12. Razno 
13. Zatvaranje skupštine i poziv na domjenak. 

 
Nastavak druženja uz zakusku u restoranu „Trnjanka“, Trnjanska cesta 31, Zagreb po završetku službenog 

dijela skupštine. 

3. Dnevni red je u svih 13 točaka jednoglasno prihvaćen dizanjem ruku nazočnih članova.  



4. Godišnje izvješće predsjednika za 2016: 

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

- provođenje aktivnosti za ostvarenje svojih ciljeva i zadataka, a prema statutu Udruge 
- posebno je istaknuta organizacija stručne radionice u Vojnoj bazi Zemunik na temu „ Implementacija 

pravilnika o projektiranju, puštanju u rad, nadogradnji, održavanju i nadzoru nad radom i 
ispravnošću sustava i objekata zračne plovidbe“ 

- sudjelovanje u radu krovnih organizacija 
- sudjelovanje u radu HIS-a (Skupština, Stručni odbor, različite akcije HIS-a) 
- prisustvovanje na proslavi Dana inženjera Republike Hrvatske na Šumarskom fakultetu u Zagrebu 
- sudjelovanje našeg predstavnika na godišnjoj skupštini IFATSEA-e u Abuji u Nigeriji. Naš blagajnik 

Željko Valentić je jedan od financijskih auditora te je potvrdio uspješno financijsko poslovanje 
IFATSEA-e 

- najveće dostignuće u proteklom periodu je povećanje broja članova naše udruge 

Glasovanjem je jednoglasno prihvaćeno godišnje izvješće HUITOPZ-a za 2016. Godinu 

5. Predstavljanje novih članova: Skupštini se predstavio novi član Mladen Valentić. 

6. Pozdravna riječ gostiju: Nema. Nije bilo gostiju. 

7. Blagajničko izvješće za 2016. 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. 

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

Utvrđeno je da Nadzorni odbor nema primjedbi na rad Udruge, niti na blagajničko izvješće g. Željka 
Valentića.  Izraženo je žaljenje što nismo imali veći priliv sredstava i stav da treba poraditi na privlačenju 
sredstava iz EU, naročito kroz projekt SESAR 2020 i poslovanje tvrtki. 

Tajnik Davor Habjanić  se javio za riječ  i ustvrdio da je potrebno premostiti  zastoj u financiranju  koji je 
nastupio prošle godine zbog promjene Zakona o udrugama. Promjena Zakona o udrugama zabranjuje firmi 
da nas sponzorira, ali nema zakonske prepreke da dobijemo novac od MORH-a, HKZP-a, MZLZ i Agencije za 
civilno zrakoplovstvo  za redovno funkcioniranje Udruge ako im donosimo korist kroz osmišljene projekte.  

NO je prihvatio izvješće blagajnika. 

Glasovanjem je jednoglasno prihvaćeno blagajničko izvješće. 

9. Utvrđivanje i donošenje godišnjeg plana rada HUITOPZ-a za 2017.god. 

Kolega Srđan Čop je prezentirao plan rada Udruge za 2017. godinu, te plan stručnih i društvenih aktivnosti 
koje će se organizirati tijekom godine te su istaknuti temeljni ciljevi iz statuta udruge. 

Ciljevi   Udruge planiraju se realizirati kroz četiri (4) grupe aktivnosti, kako slijedi:  

- povezivanje članova udruge kroz različite oblike druženja (sastanci Predsjedništva, godišnje 
večere pred Novu godinu i nakon godišnje skupštine, susreti/posjete nakon posla kod članova 
/A.K. i Ž.P./) 

- suradnja sa drugim stručnim asocijacijama (HIS, IFATSEA, Euro group) 
- stručno djelovanje/ informiranje članstva 
-  održavanje organizacijskih, administrativnih i tehničkih i  materijalnih uvjeta za rad udruge,  



Predsjednik Tomislav Tonković pozvao je članove da se odazovu sudjelovanju u radu  radnih tijela IFATSEA 
ERM u Budvi u Crnoj Gori od 25.05. do 27. 05.2017. 
Cijena odlaska bi bio oko 1.000 HRK po osobi. 

Član g. Željko Valentić je predložio da se u plan rada uvrsti da se prije godišnje skupštine izvrši revizija 
financijskog poslovanja HUITOPZ-a. 

Nakon iznošenja plana rada za 2017. godinu, isti je dan na glasanje. Predloženi plana rada u 
nepromijenjenom obliku  jednoglasno je prihvaćen. Godišnji plan je predan u pisanom obliku (prilog). 

10. Utvrđivanje i donošenje financijskog plana HUITOPZ-a za 2017. godinu 

Blagajnik Željko Valentić upoznao je nazočne sa prijedlogom financijskog plana HUITOPZ-a za 2017. god.  

Glasovanjem je jednoglasno usvojen predloženi financijski plan za 2017. godinu. 

11. Izbori za predsjedništvo:  

Na izborima za Predsjedništvo Udruge su izabrani većinom glasova sljedeći kandidati:  

Tomislav Tonković za predsjednika,  

Srđan Čop za zamjenika predsjednika, 

Lana Krašovec za člana predsjedništva  i  

Davor Habjanić za tajnika 

 
12. Razno 

Član g. Horvatić se javio za riječ i u svom kratkom izlaganju naglasio kako je važno Uključiti se u Europske 
integracije i financije ta da treba osmisliti projekte za privlačenje novca 

Član g. Habjanić se složio s prethodnikom te je  naglasio kako je za to potreban angažman članova van 
radnog vremena jer se u  radnom vremenu ne može ostvariti dodatni angažman za potrebe Udruge te da se 
borimo s manjkom angažmana svih članova. To je problem.  

Član g. Čop je ustvrdio da su vanjske okolnosti u Hrvatskoj nepovoljne za našu udrugu. U svom kratkom 
izlaganju naglasio kako je važno razvijati i širiti kontakte van granica jer u Hrvatskoj nema zrakoplovnih 
aktivnosti prema svim subjektima koji se bave i sudjeluju u zračnom prometu, te preko njih tražiti različite 
oblike donacija i sponzorstva, a koja bi udruga koristila u svom radu i djelovanju. 

13. Zatvaranje godišnje skupštine 

Predsjednik Udruge daje završnu riječ i zatvara skupštinu, a sve prisutne poziva da ostanu na druženju uz 
zakusku u restoranu „Trnjanka“, u Zagrebu. 

Zapisničar:  Damir Sinković   ___________________  

Zapisnik ovjeravaju: 
 

Filip Fadić  

 

Mladen Valentić 


