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Split, 11.01.2019. godine 
 

Zapisnik sa redovne godišnje izvještajne Skupštine 
 Udruge veterana 40. inženjerijske bojne HV 

 

               Temeljem članka 28. Statuta Udruge veterana 40. inženjerijske bojne Hrvatske vojske i 
odluke Izvršnog odbora od 31.10.2018.  održana je redovna godišnja izvještajna Skupština 
Udruge veterana 40. inženjerijske bojne Hrvatske vojske u petak 11. siječnja 2019. godine u 
novom prostoru Udruge Pujanke 24/1, Split sa početkom u 17,00 sati.  

               Skupština je sa radom započela intoniranje Državne himne "Lijepa naša domovino“, a 
potom je minutom šutnje odana počast poginulim i umrlim pripadnicima 40. inženjerijske 
bojne, umrlim članovima Udruge, te svim poginulim i umrlim braniteljima iz Domovinskog rata.  

               Predsjednik Udruge gosp. Davor Turić otvara redovnu godišnju izvještajnu Skupštinu 
udruge, pozdravlja sve prisutne članove Udruge, želi im dobrodošlicu i najljepše želje u Novoj 
godini. Predsjednik je predložio da se izaberu radna tijela Skupštine. 

               Na inicijativu Izvršnog odbora predloženo je da zapisničar bude  Aleksandra Nimac. 
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje. Jednoglasno je potvrđen izbor zapisničara. 

               Predsjednik je na inicijativu Izvršnog odbora predložio da ovjerovitelji zapisnika budu 
Mirko Bilobrk i Nikola Batarelo.  Predsjednik daje prijedlog na glasovanje. Jednoglasno je 
potvrđen izbor verifikacijskog povjerenstva.  

               Predsjednik je na inicijativu Izvršnog odbora predložio da članovi verifikacijskog 
povjerenstva budu: Mate Mamić, Petar Vukelja i Ante Maleš. Predsjednik daje prijedlog na 
glasovanje. Jednoglasno je potvrđen izbor verifikacijskog povjerenstva.  

              Predsjednik iznosi podatke o članstvu u Udruzi. Zaključno sa 31.12.2018. godine Udruga 
ima upisanih 97 članova. Od toga 88 članova sa pravom glasa i 9 počasnih članova. Za 2018. 
godinu članarinu je uplatilo 87 članova. Da bi imali kvorum na ovoj Skupštini i mogli nastaviti sa 
radom treba nas ovdje biti više od četvrtine članstva, odnosno 22  člana sa uplaćenom 
članarinom za 2018. godinu. Odluke se donose natpolovičnom većinom prisutnih članova 
udruge sa pravom glasa. 

               Nakon što je verifikacijsko povjerenstvo utvrdilo da sukladno članku 25. Statuta 
Skupštini nazoči 38 članova sa uplaćenom članarinom za 2018. godinu, a da to čini više od jedne 
četvrtine članstva, osiguran je kvorum i pravovaljanost Skupštine.                 

               Nakon potvrđene legalnosti Skupštine predsjednik je predložio DNEVNI RED: 
  1. Otvaranje Skupštine i usvajanje dnevnog reda 
  2. Izbor radnih tijela Skupštine  
  3. Izvješće verifikacijskog povjerenstva 
  4. Izvješće predsjednika Udruge o radu udruge u 2018. godini 
  5. Financijsko izvješće za 2018. godinu 
  6. Plan i program rada udruge 2019. godinu 
  7. Financijski plan sa prijedlogom raspodjele sredstava za 2019  god. 
  8. Razno 
               Predsjednik Dnevni red daje na glasovanje. Dnevni red je jednoglasno usvojen. 



 

 

               Predsjednik Davor Turić je detaljno obrazložio rad Udruge u 2018. godini, govorio je o 
aktivnostima članova Izvršnog odbora, o Projektima Udruge koje smo slali na natječaje Grada 
Splita, SD županije i komunalnim tvrtkama, te o obilascima mjesta pogibije naših suboraca i 
njihovih posljednjih počivališta. Udruga je od Grada Splita dobila u najam prostor  na 
Pujankama i sada krećemo u ozbiljnije i aktivnije djelovanje. Otvorena je rasprava na ovu temu 
ali  budući da nije bilo prijavljenih predsjednik je Izvješće o radu Udruge u 2018. godini dao na 
glasovanje. Nakon što je Izvješće jednoglasno prihvaćeno predsjednik otvara četvrtu točku 
Dnevnog reda.  

               Predsjednik čita Izvješće o radu Udruge u 2018. godini pri čemu je obrazlagao svaku 
stavku kako bi je članovima što bolje pojasnio. Otvorena je rasprava na ovu temu, saslušana su 
pitanja prijavljenih, dato im je objašnjenje te je nakon toga Izvješće o rada Udruge za 2018. 
godinu dao na glasovanje. Nakon što je Izvješće jednoglasno prihvaćeno predsjednik otvara 
petu točku Dnevnog reda.  

               Pročitano je Financijsko izvješće Udruge za 2018. godinu, otvorena rasprava i 
objašnjene nejasnoće prijavljenim članovima Udruge. Financijsko izvješće Udruge za 2018. 
godinu dato je glasovanje i jednoglasno je prihvaćeno. 

                Predsjednik otvara šestu točku Dnevnog reda u kojoj iznosi planove i programe rada 
Udruge za 2019. godinu.  Prisutni su zadovoljni iznesenim i nisu postavljali pitanja. Predsjednik 
Plan i program rada Udruge za 2019. godinu daje na glasovanje. Jednoglasno se potvrđuje 
izneseni plan i program rada Udruge za 2019. godinu. 
                Predsjednik otvara sedmu točku Dnevnog reda u kojoj iznosi Financijski plan sa 
prijedlogom raspodjele sredstava za 2019  god. Nije bilo nejasnoća pa su prisutni članovi bili bez 
postavljali pitanja. Predsjednik Financijski plan i program rada Udruge za 2019. godinu daje na 
glasovanje. Jednoglasno se potvrđuje izneseni plan i program rada Udruge za 2019. godinu. 

                  Predsjednik otvara točku Razno. Prisutni članovi zainteresirani su za tijek radova na 
uređenju novog prostora Udruge, dogovoreno je aktivnije sudjelovanje svih članova u radu 
Udruge i češći susreti u novom prostoru. 

                   Predsjednik Udruge Davor Turić zahvalio se svima prisutnima na odazivu i zaključio 
ovu Skupštinu.   

Redovna godišnja izvještajna Skupština Udruge veterana 40. inženjerijske bojne Hrvatske vojske 
završila je u 18,30 sati. 

 

Ovjerovitelji zapisnika: 

1. Aleksandar Nimac __________________ 

2. Nikola Batarelo      __________________ 

      

    Zapisničar: 
 
Mirko Bilobrk  
                                                                                               
                                                                                                                          Predsjednik Udruge  

 
                                                                                                                                  Davor Turić 


