
 

16. siječanj 2018. 

                ZAPISNIK  
 

 sa 3. elektronske sjednice Samoborskog športskog saveza (u daljnjem tekstu: Savez) 
održane 16. siječnja 2018. godine. 
 
Započeto: u 10,20 sati 
 
Nazočni : 

 
1. Marijana Radek, Tajnica Samoborskog športskog saveza 

 
U sjednici sudjelovali, te glasovali putem telefona: 
 

1. Miro Kelečić, predsjednik Samoborskog športskog saveza  
2. Davor Cipek, potpredsjednik Samoborskog športskog saveza 
3. Hrvoje Frankić, potpredsjednik Izvršnog odbora 

4. Ljiljana Šurbek Bošnjak, član Izvršnog odbora 

5. Vladimir Čerkez, član Izvršnog odbora 

6. Mladen Vlahović, član Izvršnog odbora 

7. Martina Bublić, član Izvršnog odbora 

8. Saša Kolman, član Izvršnog odbora 

3. elektronsku sjednicu Izvršnog odbora Samoborskog športskog saveza (u daljnjem 
tekstu: Savez) otvorila je Tajnica SŠS-a Marijana Radek i konstatirala da će se zbog 
hitnosti donošenja odluke koristiti mogućnost donošenje odluke glasanjem 
odsutnih članova putem telefona ili korištenjem elektronske pošte. Tajnica potom  
pristupa elektronskom pozivanju  članova Izvršnog odbora koji su se izjasnili, za 
predloženi dnevni red, te konstatira da se jednoglasno utvrđuje sljedeći:  

 
DNEVNI RED 

 
1. Usvajanje odluke o raspisivanju natječaja za izbor tajnika Samoborskog športsog 

saveza  

2. Razno 

Ad.1. 

Tajnica navodi da temeljem članka 49. i 50. Statuta Samoborskog športskog saveza 
potrebno je raspisati najmanje 3 mjeseca prije isteka mandata natječaj za izbor tajnika 
Saveza. 



Trenutni mandat tajnice ističe 01. 05. 2018. pa je potrebno objaviti javni natječaj. 
Također, tajnica ističe da novine Samoborski glasnik izlazi u petak 19. 01. 2018. (sljedeći 
broj tiskanog izdanje izlazi tek za tri tjedna) i predlaže da se raspiše natječaj u petak 19. 
01. 2018. kako bi zadovoljili sve statutarne obveze i držali se vremenskih rokova.  Svi 
članovi Izvršnog odbora dali su svoju suglasnost, te je donesen sljedeći: 

 

Z A K L J U Č A K : 

1. Usvaja se odluka o raspisivanju natječaja za izbor tajnika Samoborskog 
športskog saveza za dan 19.siječanj 2018. po prijedlogu natječaja koji je 
dostavljen članovima Izvršnog odbora u pozivu ove sjednice 

 

 
Ad 2. 

 
Pod točkom razno nije bilo rasprave. Članovi Izvršnog odbora SŠS –a nisu imali daljnjih 
pitanja ni prijedloga. 

Zapisnik pohranjen je u arhivi tajništva Samoborskog športskog saveza. 

    Zapisničar:       Predsjednik: 

Marijana Radek        Miro Kelečić 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 


