
 

 

Split, 28. studenog 2019. godine 

 

ZAPISNIK 

SA SJEDNICE 23. REDOVITE 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, 28. studenog 2019. godine  
vrijeme: 18. 00 sati 
 
Dnevni red je sljedeći: 

1. Uvodni dio sjednice 
- otvaranje sjednice 23. redovite Skupštine DAS-a i utvrđivanje kvoruma 
- izbor zapisničara i jednog ovjerovitelja zapisnika 
- verifikacija Zapisnika sa sjednice 22. Skupštine DAS-a 

2. Utvrđivanje Dnevnog reda sjednice 
3. Podnošenje izvješća o radu Predsjednika i Predsjedništva DAS-a 
4. Podnošenje financijskog izvješća za 2019. godinu 
5. Podnošenje izvješća o radu Nadzornog odbora DAS-a 
6. Podnošenje izvješća o radu Suda časti DAS-a 
7. Razmatranje i usvajanje podnesenih izvješća 
8. Iznošenje Programa rada i Financijskog plana DAS-a za 2020.g. 
9. Razmatranje i usvajanje Programa rada i Financijskog plana 
10.Izmjene Statuta DAS-a i usvajanje izmjena 
11. Izbor člana Nadzornog odbora DAS-a  
12. Razno 
 

 
AD 1: 
Predsjednik DAS-a Dragan Žuvela pozdravio je prisutne i zahvalio na dolasku. Utvrdio je da je svoje 
prisustvo na sjednici verificiralo 17 članova DAS-a. Potom je utvrdio da je, sukladno članku 29. Statuta 
DAS-a, utvrđen potreban kvorum za održavanje sjednice izborne Skupštine. Predsjednik je predložio 
za nastavak rada sjednice za zapisničara i ovjerovitelja zapisnika sljedeće članove:  
za Zapisničara: Maja Karačić 
za Ovjerovitelja Zapisnika: Daša Gazde 
Predložene članice jednoglasno su izabrane.  
Zapisnik sa sjednice 22.  skupštine DAS-a jednoglasno je verificiran. 



 

 

 
AD 2:  
Dragan Žuvela pročitao je predloženi Dnevni red. Predložio je izmjenu točke pod rednim brojem 10 
kojom bi se dodalo „i Poslovnika Skupštine“.  
 
Predloženi Dnevni red, uz točku: 
 10. Izmjene Statuta DAS-a i Poslovnika Skupštine 
 jednoglasno je usvojen. 
 
AD 3: 
Dragan Žuvela podnio je izvještaj o radu Predsjednika i Predsjedništva DAS-a. Održano je 15 službenih 
sjednica. Jelena Borota izvijestila je o radu u savjetodavnom tijelu. Daša Gazde i Jelena Borota 
izvijestile su o svome sudjelovanju u Sudu časti Udruženja hrvatskih arhitekata (Gazde u funkciji 
predsjednice). 
 
AD 4: 
Predsjednik je prezentirao financijsko izvješće DAS-a.  
 
AD 5: 
Ana Krstulović podnijela je izvještaj o radu Nadzornog odbora i istaknula da Nadzorni odbor nije 
zaprimio nikakve prijave nepravilnosti. Nadzorni je odbor od 9.1. imao dva člana, nakon što je Luka 
Cvitan podnio ostavku iz osobnih razloga.   
 
AD 6: 
Marko Klarić podnio je izvještaj o radu Suda časti,  te je rekao nisu zaprimili nikakve prijave. 
 
AD 7: 
Sva izvješća su stavljena na raspravu i jednoglasno usvojena.   
 
AD 8: 
Program za 2020. sadržava inicijativu za uređivanje prostorija kojima se koristi DAS; aktiviranje za 
izbore u Komori; dogovore s tvrtkama za organiziranje stručnih predavanja; najavljena je područna 
izložba i dodjela nagrada, prvi put izvan Zagreba, te su članovi Predsjedništva pozvali članove da 
predlože lokaciju; pozvani su članovi i da se uključe u organiziranje ciklusa „Misli o arhitekturi“, 
uređivanju DAS-ovog biltena, te predavanja za djecu u školama. Što se financija tiče, udruga planira 
prihode od članarina te provođenja natječaja. 
 
AD 9: 
Program rada i Financijski plan za 2020. godinu jednoglasno su usvojeni. 
 
AD 10: 
Predložene su izmjene Statuta u svrhu:  
- ostvarivanja mogućnosti primanja krajobraznih arhitekata u punopravno članstvo;  
- omogućavanja davanja punomoći u svrhu glasanja na Skupštini; 



 

- omogućavanja cjelogodišnjeg upisa u Društvo uklanjanjem vremenskog roka za uplatu članarine. 
Nakon izlaganja, članovi su pristupili glasanju. 16 glasova bilo je ZA, te 1 SUZDRŽAN. 
 
AD 11: 
Za treću članicu Nadzornog odbora predložena je Zrinka Radunić. Predložena članica jednoglasno je 
izabrana. 
 
 
AD 12: 
Pod „razno“ se raspravljalo o općenitom stanju u struci i gradu te se dogovaralo za novogodišnji 
domjenak. 
 
 
Sjednica Skupštine završena je u 18.50 sati. 
 
 
Zapisničar:        Ovjerovitelja Zapisnika: 
Maja Karačić, dipl.ing.građ.      Daša Gazde, dipl.ing.arh. 


