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Split, 12.01.2021. godine 
 

Z A P I S N I K 
 

sa sjednice Redovne Izborne i Izvještajne Skupštine Udruge veterana 40. 
inženjerijske bojne HV održane dana 12. siječnja 2021. godine sa početkom u 
17,00 sati. 

 
          Temeljem članka 28. Statuta Udruge veterana 40. inženjerijske bojne Hrvatske 
vojske i odluke Izvršnog odbora od 16.11.2020. godine  održana je redovna godišnja 
izvještajno/izborna Skupština Udruge veterana 40. inženjerijske bojne hrvatske vojske u 
prostoru Udruge Pujanke 24/1, Split.  
          Predsjednik utvrđuje da Skupština ima kvorum za pravovaljano odlučivanje jer je 
od ukupno 110 članova prisutno 37 članova.  
          Zbog aktualne pandemije COVID-19 i na prijedlog Nacionalnog stožera o 
pridržavanju mjera kod okupljanja većeg broja ljudi poštovane su mjere  nošenja 
zaštitnih maski i razmaka od 2 metra između sudionika sjednice. U prostoru Udruge od 
cca 50 m2 boravilo je 12 osoba a u predvorju većem od 200 m2 ostatak od 25 prisutnih 
članova. 
           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 
izvještajno/izbornu Skupštinu udruge, pozdravlja sve prisutne članove Udruge, želi im 
dobrodošlicu i najljepše želje u Novoj 2021. godini.  
Za zapisničara je izabran Ante Amižić. 
            Predsjednik je predložio da se izaberu radna tijela Skupštine te ja na inicijativu 
Izvršnog odbora predložio da ovjerovitelji zapisnika budu Martin Čelan i Mate Radalj,  te 
daje prijedlog na glasovanje.  Jednoglasno je potvrđen izbor ovjerovitelja zapisnika.  
Nakon potvrđene legalnosti Skupštine predsjednik je predložio DNEVNI RED: 
 
  1. Izbor radnih tijela Skupštine i ovjerovitelja zapisnika 
  2. Usvajanje novog Statuta Udruge 
  3. Izvješće predsjednika o radu Udruge u 2020. godini 
  4. Financijsko izvješće za 2020. godinu 
  5. Izbor Izbornog povjerenstva 
  6. Razrješenje dosadašnjih tijela Udruge 
  7. Izbor novih tijela udruge 
  8. Donošenje odluke o promjeni osoba za zastupanje i imenovanje novih osoba za  
      zastupanje 
  9. Razmatranje i usvajanje Plana i programa rada Udruge za 2021. godinu 
10. Razmatranje i usvajanje Financijskog plana za 2021. godinu  
11. Razno 
               Predloženi dnevni red prisutni članovi su prihvatili jednoglasno. 



Ad1. 
              Predsjednik je na inicijativu Izvršnog odbora predložio da članovi Radnog 
predsjedništva budu: 
Igor Tomić, Vlade Stipetić i Ivica Katušić. Predsjednik daje prijedlog na glasovanje. 
Jednoglasno je potvrđen izbor Radnog predsjedništva.  

Ad2. 
              Zbog trenutne pandemije COVID-19 i velikih potresa koji su pogodili Republiku 
Hrvatsku i cijeli svijet, očito je da većina službi ne može raditi na uobičajeni način a 
nismo ni mi kao Udruga u tome izuzetak. Potrebno je Statut Udruge dopuniti člancima 
kojima će se regulirati rad Udruge kod sazivanja sjednica Skupštine u slučaju zaraznih 
pandemija kada je kretanje stanovništva privremeno ograničeno. Ovime bi se omogućilo 
održavanje sjednica na daljinu putem elektroničke pošte, konferencijske veze putem 
Skype-a, ZOOM-a WhapsApp-a ili drugog oblika suvremene elektronske komunikacije 
na daljinu.  
              Poziv za sjednicu skupštine upućuje se članovima na poštansku adresu, 
adresu elektroničke pošte, SMS porukom ili WhatsApp porukom. Poziv treba da sadrži 
dnevni red sjednice, datum i mjesto održavanja ili napomenu da će se u određeni dan i 
sat održati sjednica na daljinu. U slučaju održavanja sjednice na daljinu u pozivu se 
mora naznačiti oblik komunikacije na daljinu kojom će se održati sjednica skupštine. 
              Druga nadopuna Statuta odnosi se na članstvo Udruge gdje smo željeli 
omogućiti učlanjenje u našu Udrugu i onim građanima republike Hrvatske koji nisu bili 
sudionici Domovinskog rata, niti su bili pripadnici ratne 40. inženjerijske boje a žele se 
aktivno uključiti u rad Udruge poštujući u potpunosti naš Statut. 
              Predsjednik je prijedlog o nadopuni Statuta dao na glasovanje. 
Predloženu nadopunu Statuta nazočni su prihvatili jednoglasno.               

Ad3 
              Predsjednik Davor Turić je detaljno obrazložio rad Udruge u 2020. godini, 
govorio je o aktivnostima vodstva udruge i  članova Izvršnog odbora, o Projektima 
Udruge koje je Udruga slala na natječaje Grada Splita i SD županije, te o obilascima 
mjesta pogibije naših suboraca i njihovih posljednjih počivališta. Predsjednik je Izvješće 
o radu Udruge u 2020. godini dao na glasovanje.  
Izvješće o radu Udruge u 2020. godini jednoglasno je prihvaćeno. 

Ad4. 
              Predsjednik obrazlaže Financijsko izvješće Udruge za 2020. godinu, otvorena 
je rasprava i objašnjene nejasnoće prijavljenim članovima Udruge. Predsjednik je 
Financijsko izvješće Udruge za 2020. godinu dao na glasovanje. 
Financijsko izvješće o radu Udruge u 2020. godini jednoglasno je prihvaćeno. 

Ad5. 
              Predsjednik je na inicijativu Izvršnog odbora predložio da članovi Izbornog 
povjerenstva budu: Mate Mamić, Ivica Jonjić i Ivan Kustura Selak. Predsjednik daje 
prijedlog na glasovanje. Jednoglasno je potvrđen izbor Izbornog povjerenstva.  

Ad6. 
            Predsjedavajući daje na glasanje prijedlog za razrješavanje dužnosti članovima 
Izvršnog odbora, predsjednika, potpredsjednika i tajnika.  
Skupština jednoglasno donosi odluku o razrješenju tijela Skupštine. 

Ad7. 
              Na prijedlog članova Izvršnog odbora te na osnovu prijava članova Udruge 
pristiglih SMS porukama i email poštom zaključeno je da nema zainteresiranih 



kandidata za dužnost predsjednika, potpredsjednika i tajnika Udruge a da se za članove 
Izvršnog odbora prijavljeni novi kandidati. Sastavljena je nova lista kandidata po 
dužnostima: 
Za Predsjednika Udruge predlaže se Davor Turić 
Za Potpredsjednika Udruge predlaže se Ljubo Kutleša 
Za Tajnika Udruge predlaže se Slobodan Skejić 
Za člana Izvršnog odbora iz Inženjerijske satnije predlaže se Aleksandar Nimac, 
Za člana Izvršnog odbora iz 1. pionirske satnije predlaže se Bruno Maslov, 
Za člana Izvršnog odbora iz 2. pionirske satnije predlaže se Nediljko Perišić, 
Za člana Izvršnog odbora iz Zapovjedništva i Logističkog voda predlaže se Borko Delić. 
Svi predloženi članovi izabrani se na razdoblje od četiri godine. 
Prijedlog je dan na glasovanje i prisutni članovi su ga prihvatili jednoglasno. 

Ad8. 
                Budući da se nije mijenjao sastav Predsjedništva Udruge nije potrebno 
mijenjati osoba za zastupanje udruge te one ostaju isti. 

Ad9 
                Predsjednik otvara osmu točku Dnevnog reda u kojoj iznosi planove i 
programe rada Udruge za 2021. godinu.  Svi prisutni članovi su bili zadovoljni iznesenim 
i nisu postavljali pitanja. Predsjednik Plan i program rada Udruge za 2021. godinu daje 
na glasovanje.  
Predloženi Plan i program rada udruge za 2021. godinu prisutni su prihvatili 
jednoglasno.                 

Ad10. 
                Predsjednik otvara devetu točku Dnevnog reda u kojoj iznosi Financijski plan 
sa prijedlogom raspodjele sredstava za 2021  god. Nije bilo nejasnoća pa su prisutni 
članovi bili bez postavljali pitanja. Predsjednik Financijski plan i program rada Udruge za 
2021. godinu daje na glasovanje.  
Predloženi Financijski plan za 2021. godinu prisutni su prihvatili jednoglasno. 

Ad11. 
                 Predsjednik otvara točku Razno. Zahvalio je članstvu na ponovo ukazanom 
povjerenju dosadašnjem vodstvu Udruge te na jednoglasnom prihvaćanje promjena u 
Statutu Udruge. Najavio je veće aktivnosti nakon završetka pandemije COVID-19 kada 
će biti i više mogućnosti za druženja i realizaciju iznesenih planova. Dao je riječ 
prisutnima da postave pitanja i iznesu svoja mišljenja ali zbog otežanih mogućnosti 
međusobnog komuniciranja u ovoj pandemiji nije bilo za to zainteresiranih članova..  
                  Predsjednik Udruge Davor Turić zahvalio se svima prisutnima na odazivu i 
zaključio ovu redovnu godišnju izvještajno/izbornu Skupštinu Udruge veterana 40. 
inženjerijske bojne hrvatske vojske.  
                  Sjednica Skupštine završena je u 18,40 sati. 
Zapisničar:      
            Aleksandar Nimac  _______________ 
Ovjerovitelji zapisnika: 

1.  Martin Čelan      __________________ 
2.  Mate Radalj       __________________      

                                                                                                         Predsjednik Udruge 
                                                                                                                 
                                                                                                                  Davor Turić       
 


