
 

Zapisnik sa 26. godišnje skupštine, na dan 19.04.2013.god. s početkom u 18:00 sati 

Lokacija održavanja Skupštine je HIS Zagreb.  

Udruga ima 36  članova a u radu Skupštine sudjeluje 23 člana.  

1. Predsjednica 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: Tomislav Tonković 

                   član:  Marijan Gereci 

     član:  Mladen Turk 

 b) zapisničar:    Damir Sokolić                                         

 c) ovjerovitelji:  Krešimir Samardžija                                      

   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 Predsjednice , zamjenika Predsjednice i tajnika Udruge 

 5. Pozdravne riječi gostiju 

 6. Blagajničko izvješće za 2012.god 

 7. Izvješće nadzornog odbora za 2012. god 

 8. Utvrđivanje i donošenje godišnjeg plana rada HUITOPZ-a za 2013.god. 

 9. Utvrđivanje i donošenje financijskog plana HUITOPZ-a za 2013.god. 

10. Izbori 

 11. Razno 

 12. Zatvaranje skupštine 

 13. Druženje uz večeru u Bulldogu 

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

 



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

 - radionice koje su održavane sukladno raspoloživosti članstva  

 - sudjelovanje na godišnjoj skupštini IFATSEA-e u New Delhiu 

 - sudjelovanje  na radnim grupama u sklopu IFATSEA-e  

 - uređivanje web stranice Udruge 

 - organizacija stručnog putovanja na Vis 

 -sudjelovanje na sastanku IFATSEA Eurogrupe u Kijevu 

Glasovanjem je jednoglasno prihvaćeno godišnje izvješće HUITOPZ-a za 2012.god. 

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

6. Blagajničko izvješće za 2012.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. 

 - 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 2013.god. 

Srđan Čop  ukratko je prezentirao plan rada Udruge za 2013.god. te plan stručnih i društvenih aktivnosti koje 
će se organizirati tijekom godine.                              

Planirano je slijedeće:  

- sudjelovanje u radu godišnje skupštine IFATSEA u Istanbulu 
- barem jedan stručni izlet poput ovogodišnjeg na Vis 
- raspravljaonice na temu G sloj, status tehničkog osoblja u kontroli leta (ATSEP) 
- poboljšati web komunikaciju 
- sudjelovanje na sastanku IFATSEA euro grupe u  Abano  Therme 

Nakon iznošenja plana rada za 2013.god, isti je dat na glasanje. Predloženi plana rada jednoglasno je 
prihvaćen. 

9. Utvrđivanje i donošenje financijskog plana HUITOPZ-a za 2013.god. 

Blagajnik gosp. Željko Valentić upoznao je nazočne sa prijedlogom financijskog plana HUITOPZ-a za 
2013. god.  

Glasovanjem je predloženi financijski plan za 2013. godinu usvojen većinom glasova uz jedan glas 
suzdržan. 

 

 



10. Izbori 

Prema Statutu, ove godine ističe manadat Predsjedniku i zamjeniku predsjednika Udruge.  

Glasanje o prihvaćanju prestanka mandata Predsjednici i zamjeniku predsjednice Udruge: jednoglasno 
usvojeno. 

Prijedlog Predsjedništva za nove dužnosnike: 
- predsjednik:  Tomislav Tonković 
- zamjenik predsjednika:  Srđan Čop 
- član predsjedništva: Lana Krašovec 
- tajnik:    Davor Habjanić 

Svi prijedlozi jednoglasno usvojeni. 

11. Razno 

Postavljeno je pitanje cijene putovanja na godišnju skupštinu IFATSEA-e u Istanbulu (02. do 06. rujna). 
Potrebno je u što kraćem roku definirat listu putnika kako bi se moglo tražit najpovoljniju opciju. 

G. Plavčić istaknuo potrebu privlačenja novih članova, te zatražio više aktivnosti trenutnih članova po tom 
pitanju. 

12. Predsjednica Udruge  daje završnu riječ, te je pozvala nazočne na domjenak u restoran Bulldog. 

 

  

Zapisnik ovjeravaju: 

Krešimir Samardžija 

 

Davor Pipić 

 

 

 

 


