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Z A P I S N I K
XIII. redovnog godišnjeg izvještajnog Zbora
nadnevak:
početak:
mjesto:

petak, 25. rujna 2020. godine
1815 sati
vatrogasi dom DVD Velika Mlaka, Trg Majke Hrvatice 17, Velika Mlaka

nazočno:
40. zastupnik od 52. po spisku
evidecija nazočnosti prileže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Himna Republike Hrvatske, svi nazočni ustaju i odaju počast Domovini.
Minuta šutnje za sve poginule i nestale Gromove kao i sve hrvatske branitelje.
Ivan Krupec predsjednik URV 2. Gbr Gromovi, pozdravlja sve nazočne članove i
otvara XIII. redovni godišnji izvještajni Zbor URV 2. gbr Gromovi.
Da bi ovaj Zbor mogao nastaviti sa radom potrebno je izabrati radnog
predsjedništvo stoga predsjednik Udruge Ivan Krupec, predlaže članove za radno
predsjedništvo :
predsjednik radnog predsjedništva : Krešimir MARETIĆ
član : Željko ĆUBELA
član : Nenad BUŽANIĆ
Radno predsjedništvo jednoglasno USVOJENO kako je predloženo.
Radno predsjedništvo zauzima svoja mjesta za glavnim stolom.
Krešimir Maretić, Predsjednik radnog predsjedništva pozdravlja sve nazočne i
nastavlja sa radom Zbora, predlaže DNEVNI RED i otvara raspravu po istom
1.

Izbor radnih tijela Zbora:
1) zapisničara
2) ovjerovitelji zapisnika – dva člana
3) verifikacijske komisije – tri člana
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2.
3.
4.

Izvješće verifikacijske komisije
Rasprava i usvajanje Poslovnika o radu Zbora
Podnošenje izvješća:

5.

1) izvješće o radu URV 2. gbr Gromovi u 2019. godini
2) izvješće o financijskom poslovanju URV 2. gbr Gromovi u 2019. godini
3) izvješće Nadzornog odbora
4) izvješće Suda časti
Rasprava o izvješćima iz točke 4. i usvajanje istih

6.

7.
8.
9.

Rasprava i usvajanje:
1) Plana rada za 2021. godinu
2) Financijskog proračuna za 2021. godinu
3) Strateškog plana za razdoblje od 2020. – 2024. godine
Donošenje odluke o visini članarine za 2021. godinu
Rasprava i donošenje odluke o razrješenju jednog člana Upravnog odbora i
imenovanje novog člana Upravnog odbora u tekući mandat
Razno
S obzirom da primjedaba na dnevni red nema, predsjedavajući zaključuje

raspravu i daje dnevni red na usvajanje.
Glasuje se javno podizanjem ruke. Nakon glasanja predsjedavajući konstatira:
Dnevni red XIII. redovnog godišnjeg izvještajnog Zbora JEDNOGLASNO usvojen.
Ad. 1. Izbor radnih tijela Zbora :
Predsjedavajući predlaže radna tijela Zbora i otvara raspravu po prijedlogu.
a) Zapisničar:
Franjo MLINARIĆ
b) Ovjerovitelji zapisnika:
1. Dubravko PETROVIĆ
2. Tonći SOŽA
c) Verifikaciona komisija:
1. Milenko TOLIĆ, predsjednik
2. Jurica RADENIĆ
3. Ante HODAK
Drugih prijedloga nema stoga predsjedavajući zaključuje raspravu po istome i
daje prijedlog članova za radna tijela na usvajanje.
Glasuje se javno podizanjem ruke. Nakon glasanja predsjedavajući konstatira:
Predložena radna tijela XIII. Zbora JEDNOGLASNO usvojena kako je predloženo.
Predsjedavajući zaključuje prvu i prelazi na drugu točku dnevnog reda.
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Ad. 2. Izvješće verifikacione komisije.
Milenko TOLIĆ, predsjednik verifikacione komisije usmeno podnosi izvješće
ističući kako je Zboru nazočno 40. zastupnika od 52. po spisku. Nazočna je natpolovična
većina članova stoga sve odluke i zaključci doneseni na ovom Zboru su pravovaljani.
Pisano izvješće i evidencija nazočnosti prileže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Predsjednik radnog predsjedništva gospodin Krešimir Maretić, temeljem izvješća
verifikacione komisije, konstatira:
ispunjeni su uvjeti za održavanje Zbora, nazočna je natpolovična većina stoga sve
odluke i zaključci koji se donesu na ovom Zboru su pravovaljani.
Predsjedavajući zaključuje drugu i prelazi na treću točku dnevnog reda.
Ad. 3. Rasprava i donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Zbora
Predsjedavajući ističe da je Poslovnik usvojen na prošloj sjednici Zbora i nije se
mijenjao, a prijedlog je dostavljen svim pozvanim zastupnicima te otvara raspravu.
Za raspravu se nitko nije javio stoga predsjedavajući zaključuje istu i daje
prijedlog Poslovnika o radu Zbora na usvajanje.
Glasanje je javno podizanjem ruke. Nakon glasanja predsjedavajući konstatira:
JEDNOGLASNO donosi se O D L U K A :
Usvaja se Poslovnik o radu Zbora
Predsjedavajući zaključuje treću i prelazi na četvrtu točku dnevnog reda.
Ad. 4. Podnošenje izvješća:
1) izvješće o radu URV 2. gbr Gromovi u 2019. godini
pismeno izvješće u prilogu, dobili su ga svi zastupnici elektronskom poštom zajedno
s pozivom i ostalim materijalima za Zbor, predsjednik Ivan KRUPEC usmeno dodatno
obrazložio izvješće o radu u protekloj godini, te se posebno zahvalio svima koji su se
aktivno uključili u aktivnosti ne štedeći sebe.
2) izvješće o financijskom poslovanju URV 2. gbr Gromovi u 2019. godini
rizničar zbog drugih obaveza nije mogao biti nazočan, pismeno izvješće dobili su svi
zastupnici elektronskom poštom zajedno s pozivom i ostalim materijalima za ovaj
Zbor, predsjedavajući pojasnio fincijsko izvješće po elementima.
3) izvješće Nadzornog odbora
izvješće je pročitao Dragutin Kos predsjednik Nadzornog odbora, izvješće u prilogu
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4) izvješće Suda časti
izvješće je pročitao Tonći Soža, predsjednik Suda časti, izvješće u prilogu
Predsjedavajući zahvaljuje svima koji su podnosili izvješća te zaključuje četvrtu i
prelazi na petu točku dnevnog reda.
Ad. 5. Rasprava o izvješćima iz točke 4. i usvajanje istih
Krešimir Maretić, predsjednik radnog predsjedništva ističe kako smo čuli sva
potrebna izvješća, moli sve članove da se uključe i svojim konkretnim i konstruktivnim
prijedlozima doprinesu boljitku te otvara raspravu po svimprijedlozima jer su
međusobno povezana.
Primjedaba i upita nije bilo stoga predsjedavajući zaključuje raspravu i daje
zbirno na usvajanje sva izvješća.
Glasa se javno podizanjem ruke. Nakon glasanja predsjedavajući konstatira:
JEDNOGLASNO donosi se O D L U K A : USVAJAJU se
1) izvješće o radu URV 2. gbr Gromovi za 2019. godinu
2) izvješće o financijskom poslovanju URV 2. gbr Gromovi za 2019. godinu
3) izvješće Nadzornog odbora
4) izvješće Suda časti
Predsjedavajući zaključuje petu i prelazi na šestu točku dnevnog reda.
Ad. 6. Rasprava i usvajanje :
1) Plana rada za 2021. godinu
2) Financijskog proračuna za 2021. godinu
3) Strateškog plana za razdoblje od 2020. – 2024. godine
Predsjednik radnog predsjedništva ističe kako su svi zastupnici elektronskom
poštom zajedno s pozivom i ostalim materijalima dobili prijedlog Plana rada za 2021.
godinu, prijedlog Fincijskog proračuna za 2021. godinu i prijedlog Strateškog plana.
Predsjedavajući otvara raspravu po prijedlozima. Nakon kraćeg pojašnjenja,
novih prijedloga nije bilo stoga predsjedavajući iste daje na usvajanje.
Glasa se javno podizanjem ruke. Nakon glasanja predsjedavajući konstatira:
JEDNOGLASNO donosi se O D L U K A :
1) usvaja se Plana rada za 2021. godinu
2) usvaja se Financijskog proračuna za 2021. godinu
3) usvaja se Strateški plan za razdoblje od 2020. – 2024. godine
Predsjedavajući zaključuje šestu i prelazi na sedmu točku dnevnog reda.
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Ad. 7. Donošenje odluke o visini članarine za 2021. godinu
Predsjednik radnog predsjedništva Krešimir Maretić ističe kako su svi članovi uz
poziv i ostale materijale, elektronskom poštom dobili i prijedlog odluke o visini
članarine za 2021. godinu. Članarina je već duži niz godina nepromijenjena i iznosi
120,00 kn godišnje, predlaže da tako ostane i nadalje kako je predloženo te otvara
raspravu po istoj.
Za raspravu se nitko nije javio stoga predsjedavajući zaključuje istu i daje
prijedlog odluke o visini članarine za 2021. godinu na usvajanje.
Glasa se javno podizanjem ruke. Nakon glasanja predsjedavajući konstatira:
JEDNOGLASNO donosi se O D L U K A
Usvaja se visina članarine i upisnine za 2021. godinu u iznosu od 120,00 kn godišnje.
Odluka o visini članarine prileže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Predsjedavajući zaključuje sedmu i prelazi na osmu točku dnevnog reda.
Ad. 8. Rasprava i donošenje odluke o razrješenju jednog člana Upravnog odbora i
imenovanje novog člana Upravnog odbora u tekući mandat
Predsedavajući ističe kako je gospodin Stjepan Domjanić osobno zatražio da ga se
razriješi dužnosti člana Upravnog odbora zbog prelaska na drugu dužnost u Gradu
Zagrebu te je potrebno donijeti odluku o njegovom razriješenju.
U kraćoj raspravi svi su podržali prijedlog o razriješenju kako ne bi bio u sukobu
ineresa stoga predsjedavajući daje prijedlog odluku na usvajanje.
Glasa se javno podizanjem ruke. Nakon glasanja predsjedavajući konstatira:
JEDNOGLASNO donosi se O D L U K A :
gospodin Stjepan Domjanić, razrješuje se dužnosti člana UO URV 2. gbr Gromovi
Na temelju odredbe članka 35. stavka 10. Statuta, predsjedavajući gospodin
Krešimir Maretić pozivam predsjednika URV 2. gbr Gromovi gospodina Ivana Krupec za
podnese prijedlog za novog člana Upravnog odbora.
Ivan Krupec za člana UO URV 2. gbr Gromovi predlaže gospodina Željka Makek.
Glasa se javno podizanjem ruke. Nakon glasanja predsjedavajući konstatira:
JEDNOGLASNO donosi se O D L U K A :
gospodin ŽELJKO MAKEK, imenuje se članom UO URV 2. gbr Gromovi
Predsjedavajući zaključuje osmu i prelazi na devetu točku dnevnog reda.
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Ad. 9. Razno
Za riječ se javio gospodin Slavno Tolić te je kao DVO upoznao članove o radu
bojne za potporu koja je uključena u podupiranje provedbe Zakona o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata gdje se svakodnevno susreće s braniteljskom
populacijom i problemima, zato pohvaljuje rad Udruge usmjeren na pomoć hrvatskim
braniteljima i njihovim obiteljima.
U potpunosti podržava kvalitetan nastavak rada Udruge u cjelini i potencira
moguću suradnju Udruge s bojnom za potporu.
S obzirom da se više nitko nije javio za riječ predsjednik radnog predsjedništva
zaključuje sa radom XIII. sjednicu redovnog godišnjeg izvještajnog Zbora u 19:30 sati.

zapisnik vodio:
Franjo MLINARIĆ

predsjednik radnog predsjedništva
Krešimir MARETIĆ

o v j e r o v i t e lj i z a p i s n i k a:
Tonći SOŽA

Dubravko PETROVIĆ
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