
 

Zapisnik sa 28. godišnje skupštine, na dan 17.04.2015.god. s početkom u 18:00 sati 

Lokacija održavanja Skupštine je konoba Bukara, Velika Gorica.  

Udruga ima 33 člana, a u radu Skupštine sudjeluje 23 člana.  

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

Održana je minuta šutnje za našeg dugogodišnjeg člana koji nas je napustio prošlo godine: Zlatko Filipović. 

2. Temeljem članka 22.Statuta udruge jednoglasno je izabrano radno predsjedništvo, zapisničar i 2 
ovjerovitelja zapisnika u sljedećem sastavu: 

 a) radno predsjedništvo: predsjednik: Davor Habjanić 

     član:  Tomislav Tonković 

     član:  Željko Valentić 

 b) zapisničar:   Filip Fadić 

 c) ovjerovitelji:  Damir Salantić 

   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 
5. Pozdravne riječi gostiju 
6. Blagajničko izvješće za 2014.god 
7. Izvješće nadzornog odbora za 2014. god 
8. Utvrđivanje i donošenje godišnjeg plana rada HUITOPZ-a za 2015.god. 
9. Utvrđivanje i donošenje financijskog plana HUITOPZ-a za 2015.god. 
10. Izmjene Statuta 
11. Izbori 
12. Razno 
13. Zatvaranje skupštine 

Nastavak druženja uz večeru u konobi Bukara, Velika Gorica. 

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

 

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

 - radionice koje su održavane sukladno raspoloživosti članstva  

 - izostanak sudjelovanja na godišnjoj skupštini IFATSEA-e zbog spriječenosti članova 



 - sudjelovanje  na radnim grupama u sklopu IFATSEA-e (Ž.Valentić) 

 - uređivanje web stranice Udruge 

 -sudjelovanje na sastanku IFATSEA Eurogrupe u Langenu (Njemačka) 

Glasovanjem je jednoglasno prihvaćeno godišnje izvješće HUITOPZ-a za 2014.god. 

5. Pozdravne riječi gostiju: g. Đuro Sesar 

6. Blagajničko izvješće za 2014.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 NO g. Dario Grgurić. 

 - Nadzorni odbor nije imao primjedbi na rad Udruge, niti na blagajničko izvješće g. Valentića. 

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 2015.god. 

Kolega Srđan Čop ukratko je prezentirao plan rada Udruge za 2015.god. te plan stručnih i društvenih 
aktivnosti koje će se organizirati tijekom godine. 

Prema Statutu članovi su aktivni kroz tri načina djelovanja: druženje, raspravljaonice (radionice), materijalni 
uvjeti za rad udruge: redovni sastanci predsjedništva, aktivnosti u HIS-u, Skupština udruge, sudjelovanje na 
IFATSEA sastancima i aktivnostima (Eurogroup), stručni posjeti, neformalna druženja članova, održavanje 
organizacijske infrastrukture (web stranice), financije (sponzorstva i dotacije) 

Glavne teme i fokus djelovanja udruge za 2015. godinu su:  

1. Reorganizacija donjeg dijela zračnog prostora FIR-a Zagreb 
2. Sigurnost na reguliranim površinama za slijetanje i polijetanje 
3. Slobodno polijetanje/ slijetanje na svim morskim površinama 
4. Sigurnost u zrakoplovstvu 
5. Zrakoplovna struka: ostale struke osim ing. elektrotehnike i strojarstva 
6. Zakonska regulativa (SES 2+) 

Povećanje broja članova udruge: otvoreni dani HUITOPZ-a. 

Približavanje udruge javnosti: prezentacija udruge. 

Nakon iznošenja plana rada za 2015.god, isti je dan na glasanje. Predloženi plana rada jednoglasno je 
prihvaćen. 

9. Utvrđivanje i donošenje financijskog plana HUITOPZ-a za 2015.god. 

Blagajnik gosp. Željko Valentić upoznao je nazočne sa prijedlogom financijskog plana HUITOPZ-a za 
2015. god.  

Glasovanjem je predloženi financijski plan za 2015. godinu usvojen većinom glasova uz jedan glas 
suzdržan. 

 



 

10. Izmjene Statuta 

Zbog promjene koji donosi novi Zakon o udrugama, nužno je provesti izmjene dosadašnjeg Statua udruge , 
te uvesti nove stavke koje dosada nisu bile definirane u Statutu. Pored izmjene koje su uvjetovane novom 
zakonskom regulativom izvršene su i manje izmjene radi kvalitetnijeg i boljeg funkcioniranja Udruge. Glavne 
teme izmjena u Statutu su: potrebno je definirati područje djelovanje Udruge, voditi točnu evidenciju 
članova sa osobnim podacima, odrediti nadležnost kod rješavanja sporova, odrediti likvidatora Udruge. 
Novim Statutom je naglašeno podrijetlo Udruge (DITOPZ), određena gospodarska djelatnost Udruge i 
definirana nova grupa članova (pridruženi članovi). 

Kolega Srđan Čop je predložio amandman na definiciju gospodarske djelatnosti Udruge kojim se jasno 
propisuje da se Udruga ne bavi gospodarskom djelatnošću (Članak 10 statuta udruge). Prijedlog je 
jednoglasno usvojen.  

Izmjene Statuta su prihvaćene sa 22 glasa za i jednim suzdržanim. 

11. Izbori 

Prema Statutu, ove godine ističe mandat Nadzornom odboru (D.Grgurić, M.Turk, M.Gereci, M.Birkić,M. 
Cvijin), blagajniku (Ž.Valentić) te članovima Predsjedništva (M.Cvitković, M.Jerković, V.Horvatić, V.Frlan). 

Predloženo je da se blagajniku (Željko Valentić) produži mandat što je prihvaćeno sa 22 glasova za i jednim 
suzdržanim, te da se članovima Predsjedništava (Miro Cvitković, Miroslav Jerković, Vladka Horvatić, Veljko 
Frlan) također produži mandat što je jednoglasno prihvaćeno. 

Za nadzorni odbor je predložen sastav: Dario Grgurić (predsjednik), Mladen Turk i Marijan Gereci (članovi), 
te kandidati za dva nova člana; Davor Pipić, Damir Salantić i Filip Fadić. Stari članovi (D.Grgurić, M.Turk i 
M.Gereci) su prihvaćeni sa 22 glasova za i jednim suzdržanim. Između tri nova kandidata za NO s 22 glasa za 
i jednim suzdržanim je izabran član F.Fadić dok je preglasavanjem između druga dva člana većinu glasova 
dobio D.Pipić (17 glasova od ukupno 23) 

12. Razno 

Kratka pitanja i rasprava članova o radu i djelovanju Udruge, te kako unaprijediti i poboljšati rad Udruge. 
Naglašeno je da članovi moraju aktivno sudjelovati i poduzimati akcije kako bi se više ljudi uključilo u rad 
Udruge i proširio vidokrug rada i djelovanja. 

13. Predsjednik Udruge daje završnu riječ, te je pozvao sve nazočne da ostanu na domjenku. 

 

 

Zapisnik ovjeravaju: 

Damir Salantić 

 

Davor Pipić 


