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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 02.11.2017. održana je redovna godišnja izvještajna Skupština
Udruge veterana 40. inženjerijske bojne Hrvatske vojske u petak 22. prosinca 2017. godine u
prostoru Udruge Jeretova 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 i sve nazočne goste. Obrazlaže razloge sazivanja ove
Skupštine Udruge.
Na inicijativu Izvršnog odbora predlaže za zapisničara Marka Madunića. Predsjednik daje
prijedlog na glasovanje. Jednoglasno je potvrđen izbor zapisničara.
Predsjednik na inicijativu Izvršnog odbora predlože verifikacijsko povjerenstvo od tri člana.
Nediljko Perišić, Mate Mamić i Jozo Burić. Predsjednik daje prijedlog na glasovanje.
Jednoglasno je potvrđen izbor verifikacijskog povjerenstva.
Nakon što je verifikacijsko povjerenstvo utvrdilo da sukladno članku 25. Statuta imamo na
Skupštini prisutnih 30 članova što čini više od jedne četvrtine članstva, osiguran je kvorum i
pravovaljanost Skupštine.
Predsjednik objavljuje da Udruga sada na kraju 2017. godine ima upisana 91 član. Od toga su
83 člana sa pravom glasa, 7 počasnih članova a imali smo na žalost i jednog umrlog člana u
ovoj godini. Za 2017. godinu članarinu je uplatilo 80 članova. Da bi imali kvorum na ovoj
Skupštini i mogli nastaviti sa radom treba nas ovdje biti više od četvrtine članstva, odnosno
21 član sa uplaćenom članarinom za 2017. godinu. Odluke se donose natpolovičnom
većinom prisutnih članova udruge sa pravom glasa.
Predsjednik predlaže slijedeći DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine udruge,
Izvješće o radu Udruge u 2017. godini,
Plan rada Udruge za 2018. godinu,
Predlaganje Financijskog plana Udruge za 2018. godinu,
Tekuća problematika članova Udruge

Predsjednik je pročitao novi Poslovnik o radu Skupštine i otvorio raspravu. Budući da nije bilo
prijavljenih dao je Poslovnik o radu Skupštine na glasovanje. Nakon što je jednoglasno
prihvaćen prešlo se na drugu točku Dnevnog reda.

Predsjednik je detaljno obrazložio rad Udruge u 2017. godini, govorio je o aktivnostima
članova Izvršnog odbora, o Projektima Udruge koje smo slali na natječaje Grada Splita i SD
županije, te o obilascima mjesta pogibije naših suboraca i njihovih posljednjih počivališta.
Budući da od Grada Splita Udruga još nije dobila prostor bitno joj je smanjena mogućnost
aktivnijeg i ozbiljnijeg djelovanja. Otvorena je rasprava na ovu temu ali budući da nije bilo
prijavljenih predsjednik je Izvješće o radu Udruge u 2017. godini dao na glasovanje. Nakon
što je Izvješće jednoglasno prihvaćeno predsjednik otvara treću točku Dnevnog reda.
Pročitan je Plan Udruge za 2018. godinu pri čemu je predsjednik 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 Plan rada Udruge za 2018. godinu
dao na glasovanje. Nakon što je Izvješće jednoglasno prihvaćeno predsjednik otvara četvrtu
točku Dnevnog reda.
Pročitan je Financijski plan Udruge za 2018. godinu, otvorena rasprava i objašnjene
nejasnoće prijavljenim članovima Udruge. Prijedlog Financijskog plana Udruge za 2018.
godinu dat je glasovanje i jednoglasno je prihvaćen.
Predsjednik otvara zadnju točku Dnevnog reda u kojoj se raspravljalo o tekućoj problematici
Udruge. Zaključak je da Udruga ne može ozbiljnije djelovati niti nuditi ozbiljnije projekte na
javne natječaje jer još uvijek nema svoj prostor u kome bi normalno djelovala. Od Grada
Splita u dva navrata je dopisima zatražen prostor iako je to do sada bilo bezuspješno
ponovno ove godine idemo sa istim zahtjevima sve dok se taj egzistencijalni problem Udruge
ne riješi.
Predsjednik Udruge Davor Turić zahvalio se svima prisutnima na odazivu, poželio svima
sretnu Novu godinu i zaključio ovu Skupštinu.
Redovna godišnja izvještajna Skupština Udruge veterana 40. inženjerijske bojne Hrvatske
vojske završila je u 18,50 sati.
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