
 

Zapisnik sa 29. godišnje skupštine, na dan 15.04.2016.god. s početkom u 18:30 sati 

Lokacija održavanja je novi terminal MZLZ-a i restoran „Barba Niko“ u Velikoj Gorici.  

Godišnjoj skupštini je prethodio posjet (od 17:00 sati) novom terminalu Međunarodne zračne luke Zagreb. 
Održana je kratka prezentacija o napretku radova i tempu završetka radova na terminalu. Posebno je 
stavljen naglasak na riješenu prometnu povezanost novog terminala i načinu kolanja putnika i robe kroz 
novu zgradu. 

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 
odzivu. 

Posebna pozdravna riječ je upućena novim članovima HUITOPZ-a, a to su: Renata Bišćan, Marina Bajči, 
Mirko Vidović i Ivo Puhalović. 

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

 a) radno predsjedništvo: predsjednik: Tomislav Tonković 

                   član:  Željko Valentić 

      član:  Vladka Horvatić 

 b) zapisničar:   Davor Habjanić                                         

 c) ovjerovitelji:  Renata Bišćan                                      

   Davor Pipić  

 

Prebrojavanjem je utvrđeno 24 prisutnih, od čega 20 redovnih članova, 3 počasna člana i jedan simpatizer. 
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 29. 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. Pozdravne riječi gostiju 
6. Blagajničko izvješće za 2015. g. 
7. Izvješće Nadzornog odbora za 2015. g. 
8. Utvrđivanje i donošenje godišnjeg plana rada HUITOPZ-a za 2016. g. 
9. Utvrđivanje i donošenje financijskog plana HUITOPZ-a za 2016. g. 
10. Razno 
11. Zatvaranje skupštine 



 
Nastavak druženja uz skromnu zakusku u restoranu „Barba Niko“, Pleška 125, Velika Gorica po završetku 

službenog dijela skupštine. 

3. Dnevni red je u svih 11 točaka jednoglasno prihvaćen dizanjem ruku nazočnih članova.  

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 Berlinu 
- sudjelovanje  na radnim grupama u sklopu IFATSEA-e (Eurogroup meeting Beograd)  
- uređivanje web stranice Udruge 
- organizacija druženje i izleta – prezentacija udruge 
- izmjena Statuta udruge i uvođenje novih administrativnih pravila sukladno novom Zakonu o 

udrugama  
- stručno informiranje svojih članova i ostalih djelatnika u srodnim područjima 

Glasovanjem je jednoglasno prihvaćeno godišnje izvješće HUITOPZ-a za 2015. godinu 

5. Pozdravna riječ gostiju: 

Kraći pozdravni govor g. Hrvoje Defar 

6. Blagajničko izvješće za 2015. 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. 

Utvrđeno je da Nadzorni odbor nema primjedbi na rad Udruge, niti na blagajničko izvješće g. Željka 
Valentića. NO je prihvatio izvješće blagajnika. 

Glasovanjem je prihvaćeno izvješće blagajnika sa 19 glasova ZA i jednim suzdržanim. 

8. Utvrđivanje i donošenje godišnjeg plana rada HUITOPZ-a za 2016.god. 

Kolega Srđan Čop je prezentirao plan rada Udruge za 2016. 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 
- suradnja sa svim stručnim asocijacijama 
- 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) 



- promovirati Udrugu i njezinu djelatnost, poboljšati web komunikaciju prema članovima i javnosti 
općenito, provoditi akviziciju novih članova 

Član g.Hrvoj Pipić se javio za riječ i u svom kratkom izlaganju naglasio kako je važno razvijati i širiti kontakte 
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. 

Nakon iznošenja plana rada za 2016. 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 2016.godinu 

Blagajnik Željko Valentić upoznao je nazočne sa prijedlogom financijskog plana HUITOPZ-a za 2016. god.  

Glasovanjem je predloženi financijski plan za 2016. godinu usvojen sa 19 glasova ZA i jednim suzdržanim. 

10. Razno 

Počasi član g. Hrvoje Defar je održao kratki govor o ideji osnivanja i kako je udruga pokrenuta davne 1981. 
godine. U prilog je stavljena objava za SUKL, Br.37 od 13.08.1981. Dokument je arhiviran u dokumentaciju 
HUITOPZ-a.  

11. Zatvaranje Godišnje skupštine 

Predsjednik Udruge daje završnu riječ i zatvara skupštinu, a sve prisutne poziva da ostanu na druženje uz 
zakusku u restoranu „Barba Niko“ u Velikoj Gorici. 

 

  

Zapisnik ovjeravaju: 

Renata Bišćan 

 

Davor Pipić 

 

 

 

 


