
 
 

 

Split, 07. travnja 2016. godine 
 

Z A P I S N I K 
 

SA SJEDNICE 18. IZBORNE SKUPŠTINE DRUŠTVA ARHITEKATA SPLITA  
 
pravni osnov za sazivanje sjednice: članci 26. i 27. Statuta DAS-a 
mjesto održavanja: Društvo arhitekata Splita, Starčevićeva 24c, Split 
datum: četvrtak, 07. travnja 2016. godine 
vrijeme: 18.00 sati 
 
Dnevni red je sljedeći: 

 
1. Uvodni dio sjednice  

- otvaranje sjednice 18. izborne Skupštine DAS-a i utvrđivanje kvoruma 
- izbor zapisničara i jednog ovjerovitelja zapisnika 
- verifikacija Zapisnika sa sjednice 17. Skupštine DAS-a 

2. Utvrđivanje Dnevnog reda sjednice 
3. Izbor Radnog predsjedništva sjednice: predsjednika Radnog predsjedništva i dva člana 
4. Izbor tri člana Izbornog povjerenstva  
5. Podnošenje izvješća o radu Nadzornog odbora DAS-a i Suda časti DAS-a 
6. Podnošenje financijskog izvješća i završnog računa DAS-a u prethodnom mandatu 
7. Razmatranje i usvajanje podnesenih izvješća 
8. Razrješnica dužnosti dosadašnjim članovima tijela DAS-a 
9. Isticanje prijedloga kandidata za nove članove tijela DAS-a 

- Predsjednika DAS-a 
- članove Predsjedništva DAS-a 
- članove Nadzornog odbora DAS-a 
- članove Suda časti DAS-a 

10. Glasovanje o istaknutim prijedlozima 
11. Izvješće Izbornog povjerenstva o rezultatima glasovanja 
12. Proglašenje odluke o izboru novih članova tijela DAS-a u narednom mandatu 
13. Razno  

 
AD 1:  
 
Predsjednica DAS-a Marijana Bronzović pozdravila je prisutne i zahvalila na dolasku.  
Utvrdila je da na dan 07. travnja 2016. godine DAS broji ---- redovitog člana, od kojih je 
svoje prisustvo na sjednici verificiralo ---- članova. Potom je utvrdila da je, sukladno članku 29. 
Statuta DAS-a, utvrđen potreban kvorum za održavanje sjednice izborne Skupštine. 
 
Predsjednica je predložila za nastavak rada sjednice za zapisničara i ovjerovitelja zapisnika 
slijedeće članove:                    
 
za Zapisničara:      Ana Krstulović 
za Ovjerovitelja Zapisnika:    Dean Stubnja 

 
Predloženi članovi jednoglasno su izabrani. 
 
Zatim je pročitan Zapisnik sa sjednice 17. Izvanredne skupštine DAS-a održane 22. prosinca 
2015. godine. 
 



 
 

 

Zapisnik je jednoglasno verificiran. 
 
AD 2:  
 
Marijana Bronzović pročitala je predloženi Dnevni red.  
 
Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 
AD 3: 
 
S obzirom da se radi o izbornoj Skupštini, Marijana Bronzović zamolila je prisutne da daju 
prijedloge za izbor tri člana Radnog predsjedništva koje će voditi sjednicu izborne skupštine. 
 
Robert Plejić dao je prijedlog da aktualni članovi predsjedništva DAS-a, predsjednica i dva 
dopredsjednika, dakle Marijana Bronzović, Dean Stubnja i Dragan Žuvela budu imenovani za 
članove Radnog predsjedništva, predsjednicu i dva člana te da odrade ovu sjednicu do kraja. 
Drugih prijedloga nije bilo. 
 
Prijedlog jednoglasno usvojen.  
 
AD 4: 
 
Kod ove točke Dnevnog reda dat je prijedlog da se ista premjesti nakon podnošenja svih 
izvješća. Prijedlog je jednoglasno usvojen. 
 
AD 5: 
 
Predsjednica Radnog predsjedništva, Marijana Bronzović, pozvala je članove Nadzornog 
odbora da podnesu Izvješće. U ime članova NO Izvješće je pročitala Danira Matošić. Ukratko, 
pohvalila je rad Predsjedništva, konačno usvojene izmjene temeljnih akata DAS-a, održane 
izložbe i aktiviranu aplikaciju Memento moderne arhitekture, a zamjerila opću letargiju i 
nezainteresiranost za rad svih članova Društva. 
 
U ime Suda časti, Izvješće je pročitao Robert Plejić. I on je pohvalio napore Predsjedništva da 
u ovim vremenima opće krize i nezainteresiranosti održi DAS na životu. 
 
AD 5: 
 
Marijana Bronzović izvjestila je prisutne o trenutnom financijskom stanju DAS-a. Naglasila je 
da su svi dospjeli računi plaćeni, da je stanje na računu DAS-a oko 100.000,00 kn te da još 
nije ispostavljena zadnja situacija za provedeni natječaj za crkvu u Tučepima jer još formalno 
nije završena natječajna procedura. Isto tako, na znanje budućem predsjedništvu, naglasila je 
da je tvrtki Černelić d.o.o. poslato drugo upozorenje za plaćanje s prijedlogom za ovrhu jer 
ista nije podmirila račun za najam dvorane za održavanje prezentacije. 

 
AD 6: 

 
Otvorena je rasprava o podnesenim izvješćima. 
 
Robert Plejić pohvalio je rad Predsjedništva DAS-a u proteklom mandatu. Posebno je naglasio 
da je isto djelovalo u razdoblju velike financijske krize i vremenu kada je bilo nemoguće 
ostvariti kontakte s Gradom koji je oduvijek bio partner DAS-a u realizaciji značajnijih 



 
 

 

projekata te da je pravo čudo da se bez financijske podrške Grada i sličnih institucija uspio 
ostvariti zavidan prihod od preko 100.000,00 kn. 
 
Jurica Jelavić postavio je pitanje o istočnoj obali tj. može li u slijedećem mandatu DAS 
dočekati tužba za neisplatu honorara. Marijana Bronzović odgovorila je da u slučaju istočne 
obale Društvo arhitekata eventualno može snositi posljedice. Naime, Društvo trenutno nema 
osnove da tuži Grad jer je Grad podmirio svoje obveze prema Društvu. Grad nije isplatio 
nagradni fond natjecateljima niti honorare članovima Ocjenjivačkog suda. Ugovorom između 
Grada i DAS-a određeno je da će Grad direktno, dakle bez posredovanja DAS-a, nakon 
završetka natječaja isplatiti i nagrade i honorare. Stoga je natjecateljima jedino preostalo da 
sami tuže Grad, a DAS će im naravno pružiti svu potrebnu podršku i pomoć. Na tu temu se i 
razgovaralo, no nagrađeni natjecatelji nisu u tom trenutku bili spremni tužiti Grad. Druga je 
tema što je sam ugovor između Grada i DAS-a sklopljen mimo Pravilnika o natječajima pa 
natjecatelji u tom kontekstu mogu tužiti DAS. U biti se ponavlja ista priča kao s natječajem za 
Primošten gdje je izvjesno da će, uz sve uložene napore, DAS imati financijskih posljedica. 
 
Nakon kratke rapsrave, na prijedlog Jurice Jelavića uslijedio je jednoglan zaključak o 
sazivanju posebne sjednice skupštine o natječaju za istočnu obalu. 
 
AD 7: 
 
Pristupilo se usvajanju podnesenih izvješća. Sva podnesena izvješća usvojena su jednoglasno. 

 
AD 8: 
 
Po ovoj točci Dnevnog reda započela je rasprava prije razrješenja aktualnog Predsjedništva i 
članova drugih tijela. Generalni je zaključak kako su svi članovi DAS-a nezainteresirani za bilo 
kakav volonterski angažman, što se naročito odnosi na mlađe generacije.  
 
Kako se među kandidatima nije iskristalizirao nitko tko bi bio voljan u narednom mandatu 
sudjelovati u radu Predsjedništva, a naročito biti na čelu DAS-a, predloženo je da aktualno 
Predsjedništvo, uz pojačanje od još nekoliko članova koji bi bili voljni raditi, nastavi s radom 
još jedan mandat. Jurica Jelavić, Radoslav Pivac i Jelana Zanchi bili bi se voljni priključiti timu i 
pomoći u radu.  
 
Međutim, zbog opće nezainteresiranosti za rad DAS-a, a i višegodišnjeg sudjelovanja u radu 
Predsjedništva, svi prisutni članovi aktualnog Predsjedništva nisu se usuglasili s predloženim i 
izrazili su želju za svojim ostavkama. 
 
Razvila se žustra rasprava o navedenom, ostavke nisu prihvaćene i donesen je jednoglasan 
zaključak da se, s obzirom da sjednica već dugo traje, sjednica prekine i nastavi za 
petnaestak dana do kada će svaki od prisutnih članova pokušati animirati ljude oko sebe da 
se angažiraju oko rada u DAS-u. Isto tako, dogovoreno je da se u utorak, 12.04.2016., održi 
neformalni sastanak na koji su dobrodošli svi koji imaju volje nešto raditi i da se zajedničkim 
snagama pokuša iznaći najbolje rješenje za DAS. 
 
Sjednica Skupštine završena je u 21.20 sati sa zaključno sedmom točkom Dnevnog reda, a 
nastavak iste je dogovoren za 15 – 20 dana, o čemu će svi članovi biti obaviješteni putem 
web stranice i e-maila. 

 
Zapisničar:        Ovjerovitelj Zapisnika: 
 
Ana Krstulović, dipl.ing.arh.                                             Dean Stubnja, dipl.ing.arh.  



 
 

 

Split, 28. travnja 2016. godine 
 

 
Z A P I S N I K 

 
S NASTAVKA SJEDNICE 18. IZBORNE SKUPŠTINE DRUŠTVA ARHITEKATA SPLITA  

 
mjesto održavanja: Društvo arhitekata Splita, Starčevićeva 24c, Split 
datum: četvrtak, 28. travnja 2016. godine 
vrijeme: 18.00 sati 
 
 
U uvodnom izlaganju Predsjednica DAS-a Marijana Bronzović pozdravila je prisutne i 
zahvalila na dolasku. Utvrdila je da je svoje prisustvo na sjednici verificiralo --- članova te da 
je, sukladno članku 29. Statuta DAS-a, taj broj dostatan kvorum za nastavak održavanja 
izborne skupštine tj. za izbor novih članova tijela DAS-a.  
 
Za one koji nisu bili na prvom dijelu sjednice, koji je održan 07. travnja 2016. godine, ukratko 
je rekapitulirala odrađene točke Dnevnog reda i problematiku oko izbora novog 
Predsjedništva. 
 
Navela je da su se u proteklih dvadesetak dana članovi Predsjedništva i drugi članovi DAS-a 
više puta neformalno sastajali i razgovarali o budućnosti i daljnjem djelovanju DAS-a te da su 
na tragu nekog rješenja.  
 
U ime svih članova Predsjedništva i svoje osobno zahvalila se na ukazanom povjerenju da u 
proteklom mandatu vode DAS-a te je dala riječ Draganu Žuveli.  
 
Dragan Žuvela još je malo pojasnio trenutak u kojem se DAS nalazi, u kojem nitko ne želi stati 
na čelo DAS-a, pogotovo ne na način da se kao i do sada članovi predsjedništva biraju samo 
radi zadovoljenja statutarne forme te onda sav teret pada na leđa predsjednika, što je 
kulminiralo u proteklom mandatu. Iskazao je volju da stane na čelo DAS-a i nastavi kontinuitet 
rada proteklog saziva, ali isključivo s timom, dakle s ljudima koji imaju želju i volju nešto raditi 
i s kojima je već obavio preliminarne razgovore.  
 
Diskusija se dalje razvila u tom smjeru. Svi prisutni složili su se da je dobro da DAS ima 
djelomični kontinuitet Predsjedništva u odnosu na protekli mandat jer je dosta stvari započeto i 
bilo bi ih dobro privesti kraju.  
 
Robert Plejić je naglasio da je dobro da se što više angažiraju mladi ljudi jer je razvidno da 
će DAS, s obzirom na situaciju koje se u gospodarskom i tržišnom smislu bitno promijenila i u 
kojoj već pet, šest godina nema podrške Grada te u kojoj se pojavio i Arhitektonski fakultet 
kao novi dionik čija se domena djelovanja u više kategorija preklapa s domenom djelovanja 
DAS-a, krenuti u nekom drugom smjeru.  
 
Dragan Žuvela je rekao da DAS treba usmjeriti na organiziranje radionica, javnih tribina, 
izložbi i predavanja te pokušaj povlačenja novaca iz EU fondova za aktivnosti jer ne vidi 
drugi način financiranja. 
 
Marijana Bronzović je istakla da je DAS do sada kao solidan izvor financiranja imao 
organiziranje i provedbu natječaja ali da je sada ta djelatnost stavljena na tržište te je 
pitanje da li će DAS ubuduće uspjeti dobiti iti jednu takvu tržišnu utakmicu.    



 
 

 

Srđan Šegvić predložio je da novo vodstvo DAS-a čine dosadašnji članovi Predsjedništva koji 
su prisutni na sjednici te da se njima priključe bivši predsjednici DAS-a koji su prisutni na 
sjednici ( Jelavić, Plejić, Tušek ) jer smatra da bi svojim iskustvom mogli pomoći. 
 
Marijana Bronzović , Dragan Žuvela i Dean Stubnja odbili su takvu mogućnost navodeći da se 
na taj način radi ponovno ista greška te se formira predsjedništvo od ljudi koji nemaju iste 
vizije ni iste interese. Marijana Bronzović naglasila je kako je u proteklom mandatu iznijela 
golemi teret na svojim leđima, da je u pojedinim situacijama, pogotovo oko organizacije 
natječaja, sve odrađivala gotovo sama te da zaista više ne može raditi u takvim uvjetima. 
Naglasila je da apsolutno stoji na raspolaganju budućem Predsjedništvu za bilo kakvu pomoć.  
 
U odnosu na sve o čemu se raspravljalo na sjednici, Marijana Bronzović eksplicite je upitala 
sve prisutne da li ima netko od članova tko je voljan kandidirati se za mjesto predsjednika 
DAS-a. Osim Dragana Žuvele, koji je već ranije objasnio pod kakvim uvjetima bi se prihavtio 
funkcije, tj. jedino da bude izabran zajedno s timom ljudi koje predloži, nitko drugi od 
kandidata nije iskazao nikakav interes. 
 
S obzirom da je tim činom situacija oko izbora više – manje bila jasna, predloženo je da se, 
sukladno mogućnosti iz članka 30. Statuta DAS-a, ne provodi tajno glasovanje već da se izbor 
članova tijela DAS-a provede javnim glasovanjem, dizanjem ruku. 
 
Jednoglasno je prihvaćen prijedlog da se o izboru članova tijela DAS-a glasuje javno. 
 
AD 8: 
 
Predsjednica Radnog predsjedništva, Marijana Bronzović, stavila je na glasanje točku o 
razriješenju dužnosti dosadašnjim članovima tijela DAS-a: Predsjednici, Predsjedništvu, 
Nadzornom odboru i Sudu časti. 
 
Prijedlog o razrješnju dosadašnjim članovima tijela DAS-a jednoglasno je prihvaćen. 
 
AD 9: 
 
Za nove članove tijela DAS-a predloženi su: 
 
za Predsjednika DAS-a: Dragan Žuvela 
 
za članove Predsjedništva DAS-a: Anita Karaman, Ana Krstulović, Berislav Lukšić, Tomislav 
Nejašmić, Dean Stubnja, Ivo Vojnović 
 
za Sud časti DAS-a: Robert Plejić, Nikola Popić, Darovan Tušek 
 
za Nadzorni odbor DAS-a: Marijana Bronzović, Jurica Jelavić, Dražen Pejković 
 
Drugih kandidata nije bilo. 
 
AD 10: 
 
Zatim se pristupilo javnom glasovanju o predloženim kandidatima. 
 
Marijana Bronzović stavila je na glasovanje točku o izboru Dragana Žuvele za Predsjednika 
DAS-a. Prijedlog je prihvaćen sa --- glasova ZA i jednim glasom SUZDRŽAN. 
 



 
 

 

Marijana Bronzović stavila je na glasovanje točku o izboru predloženih kandidata za članove 
Predsjedništva DAS-a. Glasovalo se kako slijedi: 
 
Anita Karaman:   --- glasova ZA i jedan glas SUZDRŽAN 
Ana Krstulović:  --- glasova ZA i jedan glas SUZDRŽAN 
Berislav Lukšić:  --- glasova ZA i jedan glas SUZDRŽAN 
Tomislav Nejašmić: --- glasova ZA i jedan glas SUZDRŽAN 
Dean Stubnja:  --- glasova ZA i jedan glas SUZDRŽAN 
Ivo Vojnović:  --- glasova ZA i jedan glas SUZDRŽAN 
 
Marijana Bronzović stavila je na glasovanje točku o izboru predloženih kandidata za članove 
Suda časti DAS-a. Glasovalo se kako slijedi: 
 
Robert Plejić:  --- glasova ZA i jedan glas SUZDRŽAN 
Nikola Popić:  --- glasova ZA i jedan glas SUZDRŽAN 
Darovan Tušek:  --- glasova ZA i jedan glas SUZDRŽAN 
 
Marijana Bronzović stavila je na glasovanje točku o izboru predloženih kandidata za članove 
Nadzornog odbora DAS-a. Glasovalo se kako slijedi: 
 
Marijana Bronzović: --- glasova ZA i jedan glas SUZDRŽAN 
Jurica Jelavić:  --- glasova ZA i jedan glas SUZDRŽAN 
Dražen Pejković: --- glasova ZA i jedan glas SUZDRŽAN 
 
AD 11. 
 
Predsjednica Radnog predsjedništva, Marijana Bronzović, konstatirala je da su svi predloženi 
kandidati dobili dovoljan broj glasova da budu izabrani na funkciju za koju su predloženi, da 
je razvidno da je izbor članova u biti jednoglasan jer su svi prisutni podržali sve kandidate, 
osim što je svaki predloženi kandidat bio suzdržan kada se glasovalo o njemu samome. 
 
AD 12. 
 
Marijana Bronzović proglasila je odluku o izboru novih članova tijela DAS-a u narednom 
mandatu kako slijedi: 
 
Predsjednik DAS-a:   Dragan Žuvela 
 
članovi Predsjedništva DAS-a: Anita Karaman 
    Ana Krstulović 
    Berislav Lukšić 
    Tomislav Nejašmić 
    Dean Stubnja  
    Ivo Vojnović 
 
Sud časti DAS-a:  Robert Plejić 
    Nikola Popić 
    Darovan Tušek 
 
Nadzorni odbor DAS-a:  Marijana Bronzović 
    Jurica Jelavić 
    Dražen Pejković 
 



 
 

 

AD 13: 
 
Novi predsjednik DAS-a, Dragan Žuvela, u ime svih izabranih zahvalio se prisutnima na 
ukazanom povjerenju i pozvao sve članove DAS-a i druge zainteresirane na suradnju i 
aktivnije sudjelovanje u radu DAS-a. 
 
Sjednica Skupštine završena je u 19.30 sati 
 
 
 
 
Zapisničar:        Ovjerovitelj Zapisnika: 
 
Ana Krstulović, dipl.ing.arh.                                             Dean Stubnja, dipl.ing.arh.  
      


