
Zapisnik sa 34. godišnje skupštine, na dan 29.04.2021.god. s početkom u 19:00 sati 
 

 
Lokacija održavanja godišnje skupštine je on-line platforma ZOOM. Udruga trenutno broji 
30 članova.  
 
 
1. Predsjednik Udruge otvara Godišnju skupštinu, pozdravlja sve prisutne i zahvaljuje svima 
na odzivu. 

 
 

2. Izbor radnog predsjedništva 
 
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:    Davor Habjanić 

      član:    Vladka Horvatić 

 b) zapisničar:     Miro Cvitković 

 c) ovjerovitelji:    Davor Pipić 
 
     Damir Salantić  

 
Kako nije bilo drugih prijedloga, jednoglasno je prihvaćeno radno predsjedništvo. 
Radno predsjedništvo je prebrojavanjem na platformi utvrdilo 18 prisutnih redovnih članova.  

 

 
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 
34. 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. Blagajničko izvješće za 2020. g. 
6. Izvješće Nadzornog odbora za 2020. g. 
7. Utvrđivanje i donošenje godišnjeg plana rada HUITOPZ-a za 2021. g. 
8. Utvrđivanje i donošenje financijskog plana HUITOPZ-a za 2021. g. 
9. Izmjene Statuta 

10. Izbori  - predsjednik, zamjenik predsjednika, član Predsjedništva, tajnik 
11. Razno 
12. Zatvaranje skupštine 
 



Jedan od članova je predložio zamjenu redoslijeda točaka 9.i 10. iznesenog dnevnog reda što je 

predsjednik radnog predsjedništva stavio na glasanje prisutnim članovima.  

Glasovanjem je jednoglasno prihvaćen Dnevni red u svih 12 točaka uz zamjenu redoslijeda točaka 9 i 

10. 

Prije iznošenja godišnjih izvješća, predsjednik je uz par riječi sjećanja pozvao okupljene članove da 
minutom šutnje odaju počast svom nedavno preminulom članu – Damiru Sinkoviću. 

 
 

4. Godišnje izvješće predsjednika Udruge 
 
Predsjednik Tomislav Tonković je kratko izvijestio o radu u 2020. U odnosu na plan, nije obavljena niti 
jedna radionica/predavanje, prvenstveno zbog epidemioloških razloga uzrokovanih globalnom 
epidemijom COVID-19. Skupština udruge, sastanci predsjedništva, te svi sastanci Eurogroup (ERM), 
IFATSEA GA, su odrađeni putem on-line platformi.  
Predsjednički izvještaj je u predan u pisanom obliku kao prilog. 
Radno predsjedništvo je predložilo prihvaćanje godišnjeg izvješća o radu Udruge. 

 

Glasovanjem je jednoglasno prihvaćeno godišnje izvješće predsjednika HUITOPZ-a za 2020. godinu. 

 

 

5. Blagajničko izvješće za 2020. godinu 

 
Udruga je imala negativno poslovanje u protekloj godini, a nedostajuća sredstva su se namaknula iz 
sredstava rezerve udruge. Uzrok takvom stanju je nedostatak donacija. 
Blagajnik Željko Valentić je izložio svoje izvješće te u raspravi nakon toga pojasnio neke nelogičnosti u 
odnosu plaćanja članarine za pojedinu godinu i prihoda.  
Blagajnički izvještaj je u predan u pisanom obliku kao prilog. 

 

 
6. Izvješće Nadzornog odbora za 2020. godinu 

 
Zamjenik predsjednika NO Davor Pipić se ispričao što nema pripremljeno pismeno izvješće. Usmeno 
je ustanovio da nema primjedbi na financijski rad Udruge. Raspravi se priključio drugi član NO Filip 
Fadić i dao svoje mišljenje o podnesenom izvješću. Održana je kraća rasprava oko blagajničkog 
izvješća u kojoj je sudjelovalo više članova Skupštine. Rasprava se ticala neplaćanja članova godišnje 
članarine gdje je kao uzrok ponajprije istaknuta sadašnja epidemiološka situacija i nemogućnost 
okupljanja članova uživo. Na prijedlog člana NO Davora Pipića zaključene su akcije i zadaci sa pozivom 
članovima da se plate zaostale članarine te zatim provede revizija članova i njihovog statusa. 
 
NO je prihvatio izvješće blagajnika te smatra da je potrebno pronaći nove izvore financiranja. NO 
predlaže usvajanje blagajničkog izvješća Željka Valentića. 

 
Izvješće blagajnika je prihvaćeno većinom glasova (17 za, 1 suzdržan). 

 
 
7. Utvrđivanje i donošenje godišnjeg plana rada HUITOPZ-a za 2021. godinu 

 
Zamjenik predsjednika Srđan Čop je prezentirao prijedlog plana rada Udruge za 2021. godinu, te 



plan stručnih i društvenih aktivnosti koje će se organizirati tijekom godine a koji su istaknuti kao 
temeljni ciljevi iz statuta Udruge. Plan se sastoji od nekoliko cjelina. 
Loša situacija u 2021. godini u kojoj nema donacija, te globalna kriza uzrokovana pandemijom, 
koja donosi značajne promjene u zrakoplovstvu čini rad i djelovanje Udruge prilično teškim. 
Pogotovo sa gledišta da se Udruga i njezin rad moraju javno promovirati, te se zato moramo 
okrenuti novim rješenjima i korištenju svih dostupnih digitalnih alata i platformi. 
Stručno djelovanje, prateći pritom promjene u zrakoplovstvu, treba nastaviti kroz on-line 
radionice, gdje bi moderatori pozivali goste sa svojim tematskim predavanjima jednom mjesečno 
u trajanju od 45 minuta u svrhu razmjene bitnih informacija među članovima ali i ostalih 
zainteresiranih pojedinaca našeg društva. 
Udruga postoji desetljećima, preživjela je rat i sve zahvaljujući elementu druženja, ključno je da se 
takva druženja nastave kako bi pripadnost bila imperativ svim članovima udruge i da nas povezuje 
zajednički interes. Planom je predložen ciklus sastajanja članova na lokacijama van sjedišta Udruge 
u sklopu službenog ili privatnog puta i održavanja individualnih snimanih razgovora sa članovima 
u svrhu predstavljanja člana ili njegovih ideja za rad Udruge. 
Administrativni poslovi koji su vezani na vođenje Udruge. To uključuje vođenje plana redovnih 
sastanaka, redovnih skupština, izradu planova, vođenje evidencije članova i njihovih članarina, 
učestvovanje u radu HIS-a i IFATSEA-e, održavanje web stranica i ostalo. 
Zadnju cjelinu čine specifični zadaci i aktivnosti koje će se provoditi prema prioritetima i sukladno 
uputama predsjedništva. 

Godišnji plan rada je predan u pisanom obliku kao prilog. 

 

Predsjednik radnog predsjedništva je zatim otvorio raspravu oko godišnjeg plana gdje je dotaknut 
program koji je zaprimljen uz kandidaturu za izbore dvojice članova Udruge: Filipa Fadića i Dragana 
Bilaća. Predložen program potvrđuje smjernice kojima bi Udruga trebala djelovati i fokusirati svoj 
rad. Ponovo je naglašena bitnost redovnog okupljanja i komuniciranja sa članovima, bilo kroz 
stručne sastanke ili neformalno druženje za razmjenu relevantnih informacija za članove. Zaključno, 
treba se povezati sa drugim Udrugama i/ili organizacijama oko zajedničkog djelovanja te istražiti 
mogućnosti oblika suradnje sa HACZ-om, HKZP-om i sličnim poslovnim subjektima. 

 
Nakon iznošenja plana rada za 2021. godinu, isti je dan na glasanje. Predloženi plan rada prihvaćen je 
većinom glasova (15 za, 3 suzdržana).  

 
 
8. Utvrđivanje i donošenje financijskog plana HUITOPZ-a za 2021. godinu 

 
Blagajnik Željko Valentić upoznao je nazočne sa prijedlogom financijskog plana HUITOPZ-a za 2021. 
godinu. Planom je predviđeno sufinanciranje delegata za IFATSEA ERM i/ili GA, uz što bi račun na 
kraju godine bio blizak nuli. Otvorena je rasprava oko predloženog financijskog plana za 2021. 
godinu. 
Primjedba je bila da se sredstva mogu na taj način trošiti samu uz uvjet da se u prihodovnoj strani to 
pokrije dodatnim sredstvima te da nije prihvatljivo da se zbog tog troška stanje u blagajni približi 
nuli. Predloženo je povećanje članarine u svrhu punjena blagajne Udruge. 
Druga primjedba je bila da bi trebalo u plan staviti trošak neke on-line platforme, npr. godišnja 
pretplata za Zoom. Virtualne (on-line) radionice će očito i u ovoj godini biti jedini načina rada 
Udruge (što se tiče jednog dijela zadanih aktivnosti) pa je to nužno potrebno. 
 
Godišnji financijski plan je predan u pisanom obliku kao prilog. 
Glasovanjem je predloženi financijski plan za 2021. godinu usvojen većinom glasova (15 za, 3 
suzdržana). 

 



 
9. Izbori – predsjednik, zamjenik predsjednika, član Predsjedništva, tajnik 

 
Predsjednik radnog predsjedništva je iznio način provođenja izbora za navedene pozicije u 
predsjedništvu Udruge. Izbori se provode tako da se za svaku pojedinu funkciju glasa odvojeno, bez 
mogućih sveza ili grupne kandidature za više pozicija. Vezano na izbore, postavljeno je pitanje 
kandidatima da li pristaju biti birani i na druge funkcije za koje se bira (npr. za zamjenika 
Predsjednika ili za člana Predsjedništva) i jedino je kandidat za tajnika Davor Habjanić izjavio da, u 
slučaju da ne bude izabran pristaje i na drugu funkciju. Stoga je predsjedavajući, pošto je postojala 
mogućnost da nemamo kandidata za člana Predsjedništva, predložio dosadašnju članicu 
predsjedništva Aleksandru Krašovec, da ostane na toj poziciji.  
Predsjedništvo udruge je dalo svoj prijedlog kandidata za navedene funkcije: predsjednik Srđan Čop, 
zamjenik predsjednika Tomislav Tonković, član Predsjedništva Aleksandra Krašovec i tajnik Davor 
Habjanić, te su pročitane kandidature članova Filipa Fadića za predsjednika i Dragana Bilaća za 
tajnika koji su potvrdili svoje kandidature isključivo za te pozicije. 
Prije početka izbora radno predsjedništvo je glasovanjem pozvalo prisutne da se izjasne za 
prihvaćanje dopisnih glasova. Prihvaćeni su dopisni glasovi tj. punomoći većinom glasova (15 za, 3 
suzdržana). Ukupni broj glasova za izbore je 18 prisutnih + 1 dopisni što broji 19. 
 
Provedeni su izbore za navedene funkcije redom kako slijedi: 
 

 Predsjednik (dva kandidata): Filip Fadić (6 za), Srđan Čop (12 za), 1 suzdržan 
 Zamjenik predsjednika: Tomislav Tonković (12 za, 4 protiv, 3 suzdržana) 
 Član Predsjedništva: Aleksandra Krašovec (12 za, 1 protiv, 6 suzdržana) 
 Tajnik *: Davor Habjanić (13 za, 3 protiv, 3 suzdržana) 

 
* Drugi kandidat za mjesto tajnika (Dragan Bilać) je odustao od kandidature nakon završenog 
glasanja za mjesto predsjednika. 
 
Završetkom postupka izbora potvrđeni su novoizabrani predsjednik Srđan Čop, zamjenik 
predsjednika Tomislav Tonković, član predsjedništva Aleksandra Krašovec i tajnik Davor Habjanić.  

 
 

10. Izmjene Statuta 
 

Tomislav Tonković je kratko rezimirao potrebne izmjene unutar Statuta koje je sastavilo 
Predsjedništvo a u kojem su uključeni dosad zaprimljeni prijedlozi članova Udruge. Predsjedništvo 
će u narednom periodu precizirati zadatke i akcije vezano na izmjene Statuta sa definiranim 
rokovima i izvršiteljima. Izmjena Statuta će se provesti kroz izvanrednu Skupštinu uz prethodne 
konzultacije sa članovima oko potrebnih izmjena. 

 
 

11. Razno 
 

Predsjedavajući je zamolio da se ne recikliraju teme sa Skupštine već samo eventualno novi 
prijedlozi i mišljenja.   
Dan je prijedlog za obilježavanjem 40 godina od osnutka HUITOPZ-a koji je naišao na odobravanje 
članstva.  

 

 

 

 




