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Z A P I S N I K 

 

 sa 30. sjednice Izvršnog odbora SZG Daruvara održane 13.7.2015. u Velikoj vijećnici zgrade 

Gradske uprave u Daruvaru, Trg kralja Tomislava 14, sa početkom u 08,00 sati. 

 Prisutni: Miroslav Lončar, Diana Takač, Tihomir Horvat i Zlatko Zajc. 

Opravdano odsutan; Veronika Pilat (na putu – bolest oca), Jožica Mudri (godišnji odmor) i Darko 

Podkrajšek. 

 Prisutne je pozdravio predsjednik Zajednice Miroslav Lončar, utvrdio da su svi članovi Izvršnog 

odbora prisutni na sjednici, te da su na istu pozvani i članovi Nadzornog odbora putem elektronske pošte.  

  

I predložio je sljedeći 

 

D N E V N I    R E D: 

   
1. Usvajanje zapisnika sa 29. sjednice Izvršnog odbora SZGD (od 30.06.2015.) 

2. Razmatranje pristiglih zamolbi na natječaj za mjesto tajnika SZGD 

3. Izvještaj o raspodjeli sredstava u lipnju 2015 

 prihodi i rashodi GSD i Sokol 

 prihodi i rashodi rad SZGD 

 dokumentacija klubova u lipnju 2015 

4. Pitanja i prijedlozi. 

 

AD.1. 

 

M.Lončar , Zapisni sa 29.Sjednice IO SZGD Vam je u prilogu dokumenata današnje sjednice, te Vas molim 

da pogledate isti, te ako ima primjedbi molim Vas da ih iznesete da ih uvrstimo u Zapisnik. Pošto nema 

primjedbi dajem isti na usvajanje. Tko je ZA, konstatiram da su četiri glasa za što je i jednoglasni izbor ZA. 

 

AD.2. 

 

M.Lončar, druga točka Dnevnoga reda je razmatranje pristiglih zamolbi za natječaj na mjesto tajnika 

SZGD. Napominjem da je natječaj bio objavljen javno preko HZZ u Daruvaru, za što je i isti dostavio 

potvrdu o objavljivanju Zajednici, te prema Odluci IO SZGD natječaj je bio izvješen i na oglasnoj ploči 

u prostorijama gradske uprave. Za natječaj putem telefona me je kontaktirala jedna gospođa, kojoj sam 

rekao da se obrati putem zamolbe i ostale dokumentacije. Za natječaj smo dobili i to putem pošte jednu 

kovertu koja je urudžbirana sa datumom 07.07.2015. Neotvorena je i dajem Vam istu na uvid. 

T.Horvat, zamolba je na ime i prezime  Miroslav Lončar. Od dokumenata su priloženi slijedeći dokumenti; 

- kratak životopis, preslika domovnice, svjedodžbe i uvjerenje o završenom srednjem obrazovanju, potvrda 

poslodavca o radu na poslovima tajnika (14 godina), uvjerenje o nekažnjavanju i preslike dobivenih 

priznanja. Pogledajte svi dokumentaciju i uvjerite se da li šta nedostaje. 

D.Takač, mislim da je tu sve, stvarno ima dosta priloga posebno priznanja, da to je to. Zanima me što će biti 

sa mjestom tajnika u karate klubu. 

 



  

M.Lončar, ja sam toga svjestan da izborom na mjesto tajnika ja se odričem mjesta predsjednika SZGD i 

profesionalnog mjesta tajnika u karate klubu, ali tek po primitku na profesionalno mjesto tajnika SZGD, tj. 

potpisivanjem ugovora. Pošto nema više primjedbi i predloga za ovaj natječaj, isti dajem na glasanje, s tim 

da podršku odluke prisutnih imamo i telefonski od strane članova IO SZGD Jožice Mudrog i Darka 

Potkrajšeka. Dajem na glasanje, tko je ZA. Jednoglasno usvojeno.  

Shodno tome da ja kao predsjednik ne mogu potpisati sam sebi ugovor, dajem svoj mandat na raspolaganje 

tj.podnosim ostavku na mjesto predsjednika, a u mojoj spriječenosti me zamjenjuje dopredsjednica do 

Skupštine. 

D.Takač,  ja dajem usmenu ostavku na mjesto dopredsjednice u IO SZGD 

M.Lončar, u tom slučaju imamo problem sa nastupom tajnika na svoje radno mjesto i do Skupštine 

Zajednice i izbora predsjednika i dopredjednika nemamo ovlaštenu osobu za potpisivanje ugovora sa 

novoizabranim tajnikom zajednice. Zadatak nam je da organiziramo Izvanrednu Skupštinu Zajednice. 

T.Horvat, drugo nam i nepreostaje, a za tu Skupštinu treba pripremiti i novi Statut Zajednice.  

M.Lončar, konstatiram da smo se jednoglasno dogovorili o sazivanju Skupštine Zajednice u svrhu izbora 

predsjednika i dopredsjednice Zajednice, a sazvati će je dosadašnji predsjednik Zajednice. 

 

Ad.3. 

 

M.Lončar, u prilogu imate financijske izvještaje za lipanj 2015, te isti su Vam dati na uvid 

 

AD.4 

M.Lončar, pitanja i prijedlozi, nema 

 

Sjednica zaključena  u 09,00 sati. 

 

 

           Predsjednik:   

Miroslav Lončar v.r. 

 

 

 

    
 


