Ispis iz Registra udruga na dan 23.04.2019
Registarski broj : 17005901

OIB : 76963337273

Naziv: ZRAKOPLOVNO - TEHNIČKO
DRUŠTVO „SINJ“
Sjedište: Stjepana Gunjače 7, Sinj

Skraćeni naziv : ZTD "SINJ"
Datum upisa : 19.07.2018

Statut usklađen sa Zakonom o udrugama (NN 74/2014):
Datum osnivačke
03.05.2018
skupštine:

DA

Status: AKTIVNA

Skupštine udruge
Datum održavanja

Tip skupštine

03.05.2018

Izborna skupština

03.05.2018

Redovna skupština

23.02.2019

Izvanredna skupština

Osobe ovlaštene za zastupanje
Početak
mandata

Kraj
mandata

00589424023 DRUŠTVA

03.05.2018

03.05.2022

41367899118 TAJNIK DRUŠTVA

03.05.2018

03.05.2022

Ime

Prezime

OIB

TONĆI

PANZA

TONI

JAGNJIĆ

Funkcija
PREDSJEDNIK

Oblik udruživanja
UDRUGA

Ciljane skupine
001 AKADEMSKA ZAJEDNICA
008 DJECA - OPĆA POPULACIJA
019 GRAĐANI – OPĆA POPULACIJA
033 MLADI - OPĆA POPULACIJA
083 SPORTAŠI
085 SPORTSKI DJELATNICI
088 STUDENTI
099 VOLONTERI
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Cilj
Opis:
Društvo je osnovano s ciljem osiguranja adekvatne skrbi, održavanja i operacija zrakoplovima koji su
vlasništvu Društva i članova Društva kao i razvitka i promicanja tehničkog znanja te inženjerskih i
poslovnih vještina kroz praktične projekte iz područja aeronautike i srodnih disciplina, te razvijanje i
promicanje zrakoplovnog sporta, zrakoplovno-tehničke kulture i obrazovanje iz svih područja
zrakoplovstva. Temeljni ciljevi su: skrb, održavanje i operacije zrakoplovima i ostalom tehničkom
opremom koja je u vlasništvu Društva i članova Društva, razvitak i promicanje vlastitih djelatnosti,
osposobljavanje i unaprjeđivanje rada članova, te zaštita vlastitih interesa i uvjerenja svojih članova u
Savezima i zajednicama Udruga i kod ovlaštenih državnih tijela, unapređivanje stručnog rada i
promidžba istraživanja (znanstvenih, tehničkih i dr.) i novina (inovacija) u zrakoplovstvu, promicanje
zrakoplovstva i zrakoplovnog sporta, istraživanje, zaštita i očuvanje zrakoplovne baštine.
Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi
Opis:
Udruživanje građana koji su vlasnici ili suvlasnici zrakoplova i zrakoplovno-tehničke opreme, udruživanje
građana koji posjeduju stručne kvalifikacije i ovlaštenja iz područja zrakoplovstva, eksperimentalna
gradnja i samogradnja, održavanje zrakoplova u vlasništvu Zrakoplovno-tehničkog društva „Sinj“ i
njegovih članova, obavljanje stručnih poslova potrebnih za ishođenje plovidbenosti zrakoplova,
obavljanje poslova operatora zrakoplova, registriranjem površina za letenje sukladno pozitivnim
zakonskim propisima, okupljanjem i animiranjem građana koji imaju sklonosti prema zrakoplovnim
djelatnostima, obučavanjem, školovanjem i osposobljavanjem članova u svim područjima stručne
djelatnosti Društva za vlastite potrebe i za zadovoljavanje potreba rekreacije svojih članova,
organiziranjem i sudjelovanjem na natjecanjima i sportskim zrakoplovnim priredbama, osposobljavanje
zrakoplovnih sportaša za postizanje vrhunskih rezultata, organiziranjem programa namijenjenih djeci i
mladima u svrhu popularizacije zrakoplovstva i zrakoplovnog sporta, nekomercijalne operacije
zrakoplova, proširivanje znanja i sposobnosti iz područja aerotehnike, aeronautike, aerodinamike i
srodnih područja čime se doprinosi stjecanje kompetencija članova, rad na inovativnim konceptima ili
vlastitim inovacijama, bilo samostalno ili u suradnji s drugim fizičkim i pravnim osobama, razvoj i
promicanje izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja kroz interdisciplinarna područja znanosti i
znanstvenoistraživački rad, sudjelovanje u stručnim, informacijskim i društvenim aktivnostima, suradnja
stručnjaka na projektima iz interdisciplinarnih inženjerskih područja, promicanje i podupiranje prisne
suradnje i razmjene informacija medu članovima, drugim stručnim društvima i organizacijama, otvorenost
za sve inicijative i ideje koje doprinose razvoju stručne i znanstvene djelatnosti, organizacija stručnih i
znanstvenih skupova, omogućavanje razmjene i prezentiranja stručnih i znanstvenih dostignuća s
interdisciplinarnih inženjerskih područja, popularizacija znanstvenih, tehničkih i tehnoloških dostignuća
predavanjima, izložbama i na druge načine koji pridonose razumijevanju, mogućnosti prosudbe, širenju i
primjeni tih postignuća od što većeg dijela pučanstva, a naročito mladeži, njihovom poticanju za bavljenje
tehničkim sadržajima, nabavka opreme i održavanje objekata kojima je Društvo vlasnik ili korisnik,
suradnja s gospodarskim i drugim organizacijama, školama i državnim tijelima, isticanje sponzorskih
reklama na sredstvima Društva, obavljanje drugih zadaća utvrđenih Zakonom o udrugama i drugim
propisima, po potrebi može izdavati glasilo i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije,
biltene, plakate i slično) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.
Djelatnost

Razrada djelatnosti

4.3. Industrija

4.3.11. Ostale industrijske djelatnosti
Opis:
Udruživanje građana koji su vlasnici ili suvlasnici zrakoplova i
zrakoplovno-tehničke opreme, udruživanje građana koji posjeduju
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Djelatnost

Razrada djelatnosti
stručne kvalifikacije i ovlaštenja iz područja zrakoplovstva,
eksperimentalna gradnja i samogradnja, održavanje zrakoplova u
vlasništvu Zrakoplovno-tehničkog društva „Sinj“ i njegovih članova,
obavljanje stručnih poslova potrebnih za ishođenje plovidbenosti
zrakoplova, obavljanje poslova operatora zrakoplova, nekomercijalne
operacije zrakoplova, proširivanje znanja i sposobnosti iz područja
aerotehnike, aeronautike, aerodinamike i srodnih područja čime se
doprinosi stjecanje kompetencija članova, rad na inovativnim
konceptima ili vlastitim inovacijama, bilo samostalno ili u suradnji s
drugim fizičkim i pravnim osobama, razvoj i promicanje
izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja kroz interdisciplinarna
područja znanosti i znanstvenoistraživački rad, sudjelovanje u
stručnim, informacijskim i društvenim aktivnostima, suradnja
stručnjaka na projektima iz interdisciplinarnih inženjerskih područja,
promicanje i podupiranje prisne suradnje i razmjene informacija medu
članovima, drugim stručnim društvima i organizacijama, otvorenost za
sve inicijative i ideje koje doprinose razvoju stručne i znanstvene
djelatnosti, organizacija stručnih i znanstvenih skupova,
omogućavanje razmjene i prezentiranja stručnih i znanstvenih
dostignuća s interdisciplinarnih inženjerskih područja, popularizacija
znanstvenih, tehničkih i tehnoloških dostignuća predavanjima,
izložbama i na druge načine koji pridonose razumijevanju,
mogućnosti prosudbe, širenju i primjeni tih postignuća od što većeg
dijela pučanstva, a naročito mladeži, njihovom poticanju za bavljenje
tehničkim sadržajima, nabavka opreme i održavanje objekata kojima
je Društvo vlasnik ili korisnik, suradnja s gospodarskim i drugim
organizacijama, školama i državnim tijelima, isticanje sponzorskih
reklama na sredstvima Društva, obavljanje drugih zadaća utvrđenih
Zakonom o udrugama i drugim propisima, po potrebi može izdavati
glasilo i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije,
biltene, plakate i slično) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

4.4. Inovatorstvo
4.11. Ostale djelatnosti iz područja
gospodarstva
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Opis:
Udruživanje građana koji su vlasnici ili suvlasnici zrakoplova i
zrakoplovno-tehničke opreme, udruživanje građana koji posjeduju
stručne kvalifikacije i ovlaštenja iz područja zrakoplovstva,
eksperimentalna gradnja i samogradnja, održavanje zrakoplova u
vlasništvu Zrakoplovno-tehničkog društva „Sinj“ i njegovih članova,
obavljanje stručnih poslova potrebnih za ishođenje plovidbenosti
zrakoplova, obavljanje poslova operatora zrakoplova, nekomercijalne
operacije zrakoplova, proširivanje znanja i sposobnosti iz područja
aerotehnike, aeronautike, aerodinamike i srodnih područja čime se
doprinosi stjecanje kompetencija članova, rad na inovativnim
konceptima ili vlastitim inovacijama, bilo samostalno ili u suradnji s
drugim fizičkim i pravnim osobama, razvoj i promicanje
izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja kroz interdisciplinarna
područja znanosti i znanstvenoistraživački rad, sudjelovanje u
stručnim, informacijskim i društvenim aktivnostima, suradnja
stručnjaka na projektima iz interdisciplinarnih inženjerskih područja,
promicanje i podupiranje prisne suradnje i razmjene informacija medu
članovima, drugim stručnim društvima i organizacijama, otvorenost za
sve inicijative i ideje koje doprinose razvoju stručne i znanstvene
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Djelatnost

Razrada djelatnosti
djelatnosti, organizacija stručnih i znanstvenih skupova,
omogućavanje razmjene i prezentiranja stručnih i znanstvenih
dostignuća s interdisciplinarnih inženjerskih područja, popularizacija
znanstvenih, tehničkih i tehnoloških dostignuća predavanjima,
izložbama i na druge načine koji pridonose razumijevanju,
mogućnosti prosudbe, širenju i primjeni tih postignuća od što većeg
dijela pučanstva, a naročito mladeži, njihovom poticanju za bavljenje
tehničkim sadržajima, nabavka opreme i održavanje objekata kojima
je Društvo vlasnik ili korisnik, suradnja s gospodarskim i drugim
organizacijama, školama i državnim tijelima, isticanje sponzorskih
reklama na sredstvima Društva, obavljanje drugih zadaća utvrđenih
Zakonom o udrugama i drugim propisima, po potrebi može izdavati
glasilo i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije,
biltene, plakate i slično) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

8.3. Međunarodna prijateljstva

-

9.1. Odgoj i obrazovanje

9.1.3. Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje

9.1. Odgoj i obrazovanje

9.1.11. Strukovne udruge u odgoju i obrazovanju

9.1. Odgoj i obrazovanje

9.1.12. Ostale djelatnosti odgoja i obrazovanja
Opis:
Udruživanje građana koji su vlasnici ili suvlasnici zrakoplova i
zrakoplovno-tehničke opreme, udruživanje građana koji posjeduju
stručne kvalifikacije i ovlaštenja iz područja zrakoplovstva,
eksperimentalna gradnja i samogradnja, održavanje zrakoplova u
vlasništvu Zrakoplovno-tehničkog društva „Sinj“ i njegovih članova,
obavljanje stručnih poslova potrebnih za ishođenje plovidbenosti
zrakoplova, obavljanje poslova operatora zrakoplova, registriranjem
površina za letenje sukladno pozitivnim zakonskim propisima,
okupljanjem i animiranjem građana koji imaju sklonosti prema
zrakoplovnim djelatnostima, obučavanjem, školovanjem i
osposobljavanjem članova u svim područjima stručne djelatnosti
Društva za vlastite potrebe i za zadovoljavanje potreba rekreacije
svojih članova, organiziranjem i sudjelovanjem na natjecanjima i
sportskim zrakoplovnim priredbama, osposobljavanje zrakoplovnih
sportaša za postizanje vrhunskih rezultata, organiziranjem programa
namijenjenih djeci i mladima u svrhu popularizacije zrakoplovstva i
zrakoplovnog sporta, nekomercijalne operacije zrakoplova,
proširivanje znanja i sposobnosti iz područja aerotehnike,
aeronautike, aerodinamike i srodnih područja čime se doprinosi
stjecanje kompetencija članova, rad na inovativnim konceptima ili
vlastitim inovacijama, bilo samostalno ili u suradnji s drugim fizičkim i
pravnim osobama, razvoj i promicanje izvaninstitucionalnog odgoja i
obrazovanja kroz interdisciplinarna područja znanosti i
znanstvenoistraživački rad, sudjelovanje u stručnim, informacijskim i
društvenim aktivnostima, suradnja stručnjaka na projektima iz
interdisciplinarnih inženjerskih područja, promicanje i podupiranje
prisne suradnje i razmjene informacija medu članovima, drugim
stručnim društvima i organizacijama, otvorenost za sve inicijative i
ideje koje doprinose razvoju stručne i znanstvene djelatnosti,
organizacija stručnih i znanstvenih skupova, omogućavanje razmjene
i prezentiranja stručnih i znanstvenih dostignuća s interdisciplinarnih
inženjerskih područja, popularizacija znanstvenih, tehničkih i
tehnoloških dostignuća predavanjima, izložbama i na druge načine
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Djelatnost

Razrada djelatnosti

koji pridonose razumijevanju, mogućnosti prosudbe, širenju i primjeni
tih postignuća od što većeg dijela pučanstva, a naročito mladeži,
njihovom poticanju za bavljenje tehničkim sadržajima, nabavka
opreme i održavanje objekata kojima je Društvo vlasnik ili korisnik,
suradnja s gospodarskim i drugim organizacijama, školama i
državnim tijelima, isticanje sponzorskih reklama na sredstvima
Društva, obavljanje drugih zadaća utvrđenih Zakonom o udrugama i
drugim propisima, po potrebi može izdavati glasilo i druga sredstva
javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i slično)
sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.
9.2. Znanost, stručni rad i istraživanje 9.2.4. Tehničke znanosti
9.2. Znanost, stručni rad i istraživanje 9.2.8. Interdisciplinarna područja znanosti
9.2. Znanost, stručni rad i istraživanje 9.2.14. Strukovne udruge u području znanosti, stručnog rada i
12.1. Sudjelovanje u sportskom
natjecanju
12.2. Sportska priprema
12.3. Sportska poduka
12.4. Sportska rekreacija
12.4. Sportska rekreacija
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istraživanja
12.4.3. Tjelesne aktivnosti i igre koje se organizirano izvode radi
unapređenja zdravlja i rekreacije
12.4.6. Ostale djelatnosti sportske rekreacije
Opis:
Udruživanje građana koji su vlasnici ili suvlasnici zrakoplova i
zrakoplovno-tehničke opreme, udruživanje građana koji posjeduju
stručne kvalifikacije i ovlaštenja iz područja zrakoplovstva,
eksperimentalna gradnja i samogradnja, održavanje zrakoplova u
vlasništvu Zrakoplovno-tehničkog društva „Sinj“ i njegovih članova,
obavljanje stručnih poslova potrebnih za ishođenje plovidbenosti
zrakoplova, obavljanje poslova operatora zrakoplova, registriranjem
površina za letenje sukladno pozitivnim zakonskim propisima,
okupljanjem i animiranjem građana koji imaju sklonosti prema
zrakoplovnim djelatnostima, obučavanjem, školovanjem i
osposobljavanjem članova u svim područjima stručne djelatnosti
Društva za vlastite potrebe i za zadovoljavanje potreba rekreacije
svojih članova, organiziranjem i sudjelovanjem na natjecanjima i
sportskim zrakoplovnim priredbama, osposobljavanje zrakoplovnih
sportaša za postizanje vrhunskih rezultata, organiziranjem programa
namijenjenih djeci i mladima u svrhu popularizacije zrakoplovstva i
zrakoplovnog sporta, nekomercijalne operacije zrakoplova,
proširivanje znanja i sposobnosti iz područja aerotehnike,
aeronautike, aerodinamike i srodnih područja čime se doprinosi
stjecanje kompetencija članova, rad na inovativnim konceptima ili
vlastitim inovacijama, bilo samostalno ili u suradnji s drugim fizičkim i
pravnim osobama, razvoj i promicanje izvaninstitucionalnog odgoja i
obrazovanja kroz interdisciplinarna područja znanosti i
znanstvenoistraživački rad, sudjelovanje u stručnim, informacijskim i
društvenim aktivnostima, suradnja stručnjaka na projektima iz
interdisciplinarnih inženjerskih područja, promicanje i podupiranje
prisne suradnje i razmjene informacija medu članovima, drugim
stručnim društvima i organizacijama, otvorenost za sve inicijative i
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Djelatnost

Razrada djelatnosti

ideje koje doprinose razvoju stručne i znanstvene djelatnosti,
organizacija stručnih i znanstvenih skupova, omogućavanje razmjene
i prezentiranja stručnih i znanstvenih dostignuća s interdisciplinarnih
inženjerskih područja, popularizacija znanstvenih, tehničkih i
tehnoloških dostignuća predavanjima, izložbama i na druge načine
koji pridonose razumijevanju, mogućnosti prosudbe, širenju i primjeni
tih postignuća od što većeg dijela pučanstva, a naročito mladeži,
njihovom poticanju za bavljenje tehničkim sadržajima, nabavka
opreme i održavanje objekata kojima je Društvo vlasnik ili korisnik,
suradnja s gospodarskim i drugim organizacijama, školama i
državnim tijelima, isticanje sponzorskih reklama na sredstvima
Društva, obavljanje drugih zadaća utvrđenih Zakonom o udrugama i
drugim propisima, po potrebi može izdavati glasilo i druga sredstva
javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i slično)
sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.
12.6. Upravljanje sportskim objektima 12.8. Organiziranje i razvijanje
sportskih udruga i sportskih
djelatnosti
12.9. Promocija sporta i zdravog
načina življenja
12.10. Strukovne udruge u sportu
13.2. Graditeljstvo, modelarstvo i
maketarstvo
13.2. Graditeljstvo, modelarstvo i
maketarstvo
13.8. Inovatorstvo

-

13.2.4. Raketno modelarstvo i maketarstvo
13.2.5. Zrakoplovno modelarstvo i maketarstvo
-

13.9. Cjeloživotno obrazovanje u
tehničkoj kulturi
13.10. Organiziranje i razvijanje
tehničke kulture
13.11. Poticanje kreativnosti i
stvaralaštva djece i mladih u
tehničkoj kulturi
13.12. Strukovne udruge u tehničkoj
kulturi
18.116. Zrakoplovstvo

18.116.1. motorno letenje

18.116. Zrakoplovstvo

18.116.2. jedriličarstvo

18.116. Zrakoplovstvo

18.116.3. padobranstvo

18.116. Zrakoplovstvo

18.116.4. paragliding

18.116. Zrakoplovstvo

18.116.5. zmajarstvo

18.116. Zrakoplovstvo

18.116.6. balonarstvo

18.116. Zrakoplovstvo

18.116.7. ultra lako letenje

18.116. Zrakoplovstvo

18.116.8. zrakoplovno modelarstvo
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Područja djelovanja
Opis:
Područja djelovanja društva, sukladno ciljevima su zrakoplovni sportovi, tehnička kultura, međunarodna
suradnja, obrazovanje, znanost, istraživanje i gospodarstvo.
Područje djelovanja(klasifikacija):
4. GOSPODARSTVO
8. MEĐUNARODNA SURADNJA
9. OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE
12. SPORT
13. TEHNIČKA KULTURA
18. NOMENKLATURA SPORTOVA

Gospodarske djelatnosti
Opis:
Poslovi operatera zrakoplova, usluge održavanja zrakoplova i opreme, usluge reklame, prezentacije i
sponzorstva, najam i zakup prostora, opreme, sredstava i nekretnina, iznajmljivanje zrakoplova i opreme.
Likvidator
JOŠKO JAGNJIĆ, OIB: 47997872205
Statut
Naziv

Vrsta temeljnog akta

Tip

STATUT

STATUT

Izvorni dokument

Datum donošenja
23.02.2019

Naziv na stranim jezicima
Skraćeni naziv na stranim jezicima
Teritoriji djelovanja
Vrsta područja

Naziv područja

Država

HRVATSKA

Opis

Kontakt podaci
Mail: Web stranica: Telefon: Mobitel: Fax: -
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Napomene
-
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