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Broj: 210-1/2017 

Zagreb, 27.04.2017. 

 

Z A P I S N I K 
s XXVIII. redovite godišnje Skupštine UDRUGE UPRAVITELJ 

održane u Malom Lošinju, 27. travnja 2017. godine u 

hotelu AURORA s početkom u 16:00 sati 

 

 

Predsjednik Udruge Tomislav Štimac otvara Skupštinu i predlaže dnevni red, te utvrđuje da 

postoji potreban kvorum kvalificiran za odlučivanje, i to: prisutno  42 upravitelja redovita 

člana Udruge na Skupštini s ukupno 77 glasova (51%) od sveukupno mogući 151 glas 

Skupštine. 

 

Nakon utvrđivanja kvoruma jednoglasno je prihvaćen slijedeći  

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika 

2. Izvješće o radu Udruge s usvajanjem financijskih izvještaja za 2016. godinu 

3. Razmatranje i usvajanje rebalansa financijskog plana za 2017. godinu 

4. Razmatranje i usvajanje financijskog plana za 2018. godinu 

5. Reizbor članova Upravnog  i stručnih odbora 

6. R a z n o 

 

Ad_l. Predloženo je Radno predsjedništvo od tri člana i to:  

  - Tomislav Kani, KANY d.o.o, Pula, za predsjednika Radnog predsjedništva 

  - Ivana Popović, obrt STANAR, Vinkovci  

  - Toni Šoljan, TEHNOPLAST d.o.o., Split 

Svi prisutni jednoglasno prihvaćaju predloženo Radno predsjedništvo. 

 

Za zapisničara je predložena Danijela Kasun Perše,  a za ovjerovitelja zapisnika Rade Ignjatović 

oboje iz LIBUSOFT CICOM grupacije iz Zagreba. Svi prisutni jednoglasno prihvaćaju 

predložene. 

 

Ad_2. Tomislav Kani kao predsjednik Radnog predsjedništva dalje vodi Skupštinu, te poziva 

Predsjednika da podnese Izvješće o radu UDRUGE. Predsjednik Štimac je podnio priloženo 

Izvješće o radu UDRUGE za 2016. godinu, te je potom Danijela Kasun Perše obrazložila 

financijski dio Izvješća o radu za prošlu 2016. godinu, uz napomenu da je došlo do značajnijeg 

porasta prihoda u odnosu na prethodni period, te je prihod bio na razini 497.269,00 kn i rashod 

456.361,00 kn, čime je, uz obradu prijašnjih razdoblja, ostvaren višak od 41.774,00 kn. 

Značajniji porast prihoda proizlazi iz sve većeg interesa sponzorskih tvrtki za sudjelovanjem na 

našim skupovima.  
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Predsjednik Štimac osvrnuo se na glavne aktivnosti UDRUGE navedene detaljnije u samom 

Izvještaju o radu i na svih 18 godina postojanja UDRUGE koja je povezala upravitelje i 

pridonjela značajnom razvoju upraviteljske djelatnosti. U proteklih godinu dana UDRUGA je 

ponovno bila iznimno aktivna na raznim područjima pa je tako ubrzo nakon Savjetovanja u 

Poreču, u svibnju 2016. godine UDRUGA UPRAVITELJ gostovala u emisiji Dobro jutro 

Hrvatska, u lipnju je u Vinkovcima održana Tehnička radionica, vrlo posjećen bio je jesenski 

skup u Zagrebu sa glavnom temom pripreme projektne dokumentacije za energetsku obnovu 

sufinanciranu preko EU fondova, tijekom cijelog razdoblja vrlo intenzivno surađivali smo sa 

FZOEU i Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja kroz niz radionica i održanih 

sastanaka u cilju što uspješnije pripreme projektne dokumentacije i vrlo zahtjevne nabave radova 

koja tek predstoji, nastavljena je suradnja sa Građevinskim fakultetom u vidu gostovanja na 

fakultetu i razmjene novosti iz teorije i prakse, uspješno je održana ISO certifikacija, financijska 

radionica u Zagrebu, kao i svih 5 sjednica UO. Nastavljena je suradnja sa Vijećem udruženja 

upravitelja pri HGK na temu nastojanja provedbe licenciranja upravitelja, te na poslijetku radilo 

se vrlo intenzivno na pripremi Savjetovanja Mali Lošinj. 

 

Koordinatori stručnih odbora podnjeli su kratke izvještaje o radu stručnih odbora uz stalni poziv 

potrebe još aktivnijeg uključenja ostalih članova odbora u rad. 

 

Sva zakonska izviješća predana su u roku. Podneseno Izvješće o radu sa financijskim izvještajem 

za 2016. godinu  jednoglasno su prihvaćeni. 

 

Ad_3 S obzirom na značajniji porast prihoda, rezultat financijskih izvještaja za 2016. godinu, te 

kretanja u prvom kvartalu 2017. godine (ponovno veliki odaziv sponzora i sponzorskih 

sredstava) bilo je potrebno za usvojeni financijski plan za 2017. godinu (usvojen u travnju 2016. 

u Poreču) napraviti rebalans. Skupštini je iznesen prijedlog rebalansa financijskog plana za 

2017.g. u visini 455.426,00 kn što je Skupština jednoglasno usvojila. 

 

Prema Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih 

planova neprofitnih organizacija provedena je samoprocjena učinkovitosti i djelotvornosti 

funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola, koju je potrebno provoditi za svaku 

poslovnu godinu. Zbog zahtjeva određenih točaka Upitnika za samoprocjenu, organizacijsko-

stručne službe pripremile su Pravilnik o financijskom poslovanju, kolega Vedran Vukobrat 

ispred org-stručnih službi Skupštini je elaborirao odredbe Pravilnika. Predloženi pravilnik 

jednoglasno je usvojen. 

 

Ad_4. Prema stanju broja bodova evidentiranih u Registru upravitelja nekretnina, projekcijama 

učlanjenja novih članova, te ponovnog odaziva sponzorskih tvrtki kao i do sada na našim 

planiranim skupovima, uvažavajući i rezultate prijašnjih razdoblja, Skupštini je predložen 

financijski plan za 2018. godinu u visini 477.950,00 kn. Predloženi plan jednoglasno je usvojen. 

 

Ad_5. Razmatrani su prijedlozi za reizbor članova Upravnog odbora, pri čemu je i dalje podržan 

kriterij, pored regionalne zastupljenosti, sama aktivnost predstavnika iz upravitelja kojega se 

predlaže za člana Upravnog odbora. Podržan je prijedlog upravitelja iz istarske regije, Kany 

d.o.o. kojem mandat istiće, da se u rad UO predloži upraviteljska tvrtka PAZIN d.o.o., a kod 

stalnog člana, jednog od osnivača UDRUGE, Zavoda za stanovanje iz Osijeka, i dalje se kao 

predstavnik predlaže g. Bojan Bodražić.  

 

Jednoglasno je potvrđen sastav Upravnog odbora i to: 

1. Brankica Dejanović, INKASATOR d.o.o. kao Predsjednica UO 

2. MarkoVučko, GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o., 

Zagreb  

3. Rajko Turk, KOMUNALNO ZABOK d.o.o., Zabok (reizbor) 

4. Neda Bucaj, PAZIN d.o.o., Pazin 

5. Ivana Popović, STANAR obrt, Vinkovci (reizbor) 
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6. Marko Šundov, STANO-UPRAVA d.o.o., Split 

7.  Ivan Pulić, TEHNOPLAST d.o.o., Split 

8.  Bojan Bodražić, ZAVOD ZA STANOVANJE d.o.o., Osijek 

9. Rafael Ralić, KOMUŠĆAK d.o.o., Opatija 

10. Borivoj Mitrić, BIRO-STAN UPRALJANJE d.o.o., Šibenik 

 

 

Predložen je i jednoglasno potvrđen daljnji rad stručnih odbora uz manje promjene u sastavu 

(popis u prilogu), odnosno u Odbor za pravo umjesto gđe Tamare Borković koja više ne radi na 

tim poslovima predloženi su g. Toni Šoljan iz Tehnoplast-a Split, te g. Vedran Vukobrat iz 

Libusoft Cicom-a. Zbog odlaska u mirovinu gđe Kitane Žižić u Odbor za financije predložena je 

gđa Nataša Đipalo iz Stanouprav-e Split. Od stručnih odbora se očekuje aktivno sudjelovanje pri 

analizi aktualnih tema, te pripremi stručnih tema za Savjetovanja, uz ponovljeni poziv i svim 

ostalim članovima da se aktivno ukljuće u promicanje upraviteljske djelatnosti. 

Ad_6. Pod razno predsjednik UDRUGE uputio je zahvalu tvrtki Libusoft Cicom d.o.o., te 

organizacijsko stručnim službama na vrlo intenzivnom radu u nastojanju daljnjeg rada i jačanja 

UDRUGE u povezivanju upravitelja i ostalih povezanih strana, u svrhu što bolje slike samog 

upraviteljstva kao i daljnjeg uzdizanja vrlo zahtjevne upraviteljske prakse u zakonodavnom i 

praktičnom smislu. 

 

Zapisničar:        Ovjerovitelj zapisnika: 

 

 

Danijela Kasun Perše                                         Rade Ignjatović 


