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Split, 14.01.2022. godine 
 
 

Z A P I S N I K 
 

sa sjednice Redovne Izvještajne Skupštine Udruge veterana 40. inženjerijske 
bojne HV održane dana 14. siječnja 2022. godine sa početkom u 16,00 sati. 

 

          Temeljem članka 28. Statuta Udruge veterana 40. inženjerijske bojne Hrvatske 
vojske i odluke Izvršnog odbora od 28. listopada 2021. godine  održana je redovna 
godišnja izvještajna 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 101 člana prisutno 28 članova.  

          Zbog aktualne pandemije COVID-19 i na prijedlog Nacionalnog stožera o 
pridržavanju mjera kod okupljanja većeg broja ljudi poštovane su mjere posjedovanja 
COVID potvrda, nošenja zaštitnih maski i razmaka od 2 metra između sudionika 
sjednice. U prostoru Udruge od cca 50 m2 boravilo je 11 osoba a u predvorju većem od 
200 m2 ostatak od 17 prisutnih članova. 

           Skupština je sa radom započela intoniranje himne Republike Hrvatske "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 2022. godini.  

 

Za zapisničara na ovoj Skupštini izabran je Ivica Jonjić. 

             

Nakon potvrđene legalnosti Skupštine predsjednik je predložio DNEVNI RED: 

 
  1. Otvaranje Skupštine i usvajanje Dnevnog reda 
  2. Izbor radnih tijela Skupštine. 
      a) verifikacijsko povjerenstvo 
      b) zapisničar 
      c) dva ovjerovitelja zapisnika 
  3. Izvješće verifikacijskog povjerenstva 
  4. Izvješće predsjednika o radu Udruge u 2021. godini 
  5. Financijsko izvješće za 2021. godinu 
  6. Razmatranje i usvajanje Plana i programa rada Udruge za 2022. godinu 

  7. Razmatranje i usvajanje Financijskog plana za 2022. godinu  

  8. Razno 

 

 



Ad1. 

               Predsjednik daje prijedlog Dnevnog reda na glasovanje.  

Predloženi dnevni red prisutni članovi prihvaćaju jednoglasno. 

 

Ad2.               

                Predsjednik je na inicijativu Izvršnog odbora predložio da članovi 
Verifikacijskog povjerenstva budu: Vlade Stipetić , Bruno Maslov i Ante Maleš. 
Predsjednik daje prijedlog na glasovanje.  

Jednoglasno je potvrđen izbor Verifikacijskog povjerenstva.  

Predsjednik je predložio da ovjerovitelji zapisnika budu Šime Kušeta i Mate Radalj,  te 
daje prijedlog na glasovanje. Jednoglasno je potvrđen izbor ovjerovitelja zapisnika.  

                                                                  Ad3 

              Verifikacijsko povjerenstvo podnijelo je izvješće o brojnom stanju prisutnih 
članova i njihovoj usklađenosti sa propisanim epidemiološkim mjerama. Utvrđeno je da 
su poštovane mjere posjedovanja COVID potvrda, nošenja zaštitnih maski i razmaka od 
2 metra između sudionika sjednice. U prostoru Udruge  nalazi se 11 osoba a u 
predvorju  17 osoba, članova Udruge.  

Predsjednik je Izvješće Verifikacijskog povjerenstva  dao na glasovanje.  

Izvješće Verifikacijskog povjerenstva jednoglasno je prihvaćeno. 

 

Ad4. 

              Predsjednik Davor Turić je detaljno obrazložio rad Udruge u 2021. godini, 
govorio je o aktivnostima vodstva udruge i  članova Izvršnog odbora, o Projektima 
Udruge koje je Udruga slala na natječaje Grada Splita, SD županije i gradskoj tvrtci 
„Lovrinac d.o.o.“, te o obilascima mjesta pogibije naših suboraca i njihovih posljednjih 
počivališta.  

Predsjednik je Izvješće o radu Udruge u 2021. godini dao na glasovanje.  

Izvješće o radu Udruge u 2021. godini jednoglasno je prihvaćeno. 

Ad5. 

              Predsjednik obrazlaže Financijsko izvješće Udruge za 2021. godinu, otvorena 
je rasprava i objašnjene nejasnoće prijavljenim članovima Udruge.  

Predsjednik je Financijsko izvješće Udruge za 2021. godinu dao na glasovanje. 

Financijsko izvješće o radu Udruge u 2021. godini jednoglasno je prihvaćeno. 

Ad6. 
            Predsjednik otvara 6. točku Dnevnog reda u kojoj iznosi planove i programe 
rada Udruge za 2022. godinu.  Prisutni članovi su bili zadovoljni iznesenim i nisu 
postavljali pitanja.  
Predsjednik Plan i program rada Udruge za 2022. godinu daje na glasovanje.  
Predloženi Plan i program rada Udruge za 2022. godinu prisutni su prihvatili 
jednoglasno.        

 

Ad7. 
               Predsjednik otvara 7. točku Dnevnog reda u kojoj iznosi Financijski plan sa 
prijedlogom raspodjele sredstava za 2022  god. Nije bilo nejasnoća pa prisutni članovi 
nisu postavljali pitanja. 
Predsjednik Financijski plan i program rada Udruge za 2022. godinu daje na glasovanje.  
Predloženi Financijski plan za 2022. godinu prisutni su prihvatili jednoglasno. 

 



 

Ad8. 
                 

                 Predsjednik otvara posljednju točku Dnevnog reda - Razno. Zahvalio je 
članstvu na primjerenom ponašanju i strpljenju u ovoj teškoj epidemijskoj godini sa 
nadom da će ova godina u tom pogledu biti pozitivna prekretnica, koja će nam pružiti 
priliku više aktivnosti i za ponovna druženja u prostoru Udruge. Zbog trenutno teške 
pandemijske situacije u gradu i čitavoj Republici Hrvatskoj prisutni nisu željeli dužiti sa 
govorima pa po ovoj točci nije bilo pitanja. 

                  Predsjednik Udruge Davor Turić zahvalio se svima prisutnima na odazivu i 
zaključio ovu redovnu godišnju izvještajnu Skupštinu Udruge veterana 40. inženjerijske 
bojne hrvatske vojske.  

                  Sjednica Skupštine završena je u 17,20 sati. 

 

 

 

Zapisničar:      

            Ivica Jonjić  _______________ 

 

Ovjerovitelji zapisnika: 

1.  Šime Kušeta      __________________ 

 

2.  Mate Radalj       __________________      

                                                                                                          
 
 
                                                                                                           Predsjednik Udruge 
                                                                                                                 
                                                                                                                  Davor Turić       
 

. 


