ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA PAZINA
Tugomila Ujčića, prof. 2, Pazin 52000
GSM: 098 224 078
e-mail: lucijan.ujcic@usluga-pazin.hr
MB:3093662; OIB 32779792390
IBAN: HR8523400091110466242

ZAPISNIK
Sa 30. sjednice Izvršnog odbora Zajednice sportskih udruga Grada Pazina, održane
06.03.2018. godine, s početkom u 17:30 sati, u dvorani Školsko – gradske sportske dvorane u
Pazinu na adresi Tugomila Ujčića, prof. 2, Pazin. Sjednici su prisustvovali članovi Izvršnog
odbora: Lucijan Ujčić, Neven Ćus, Damir Milanović, Armando Belac i Zoran Bravar.
DNEVNI RED
1. Otvaranje sjednice i provjera valjanosti mandata
2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
3. Verifikacija zapisnika sa 29. sjednice Izvršnog odbora
4. Natječaj za radno mjesto tajnika Zajednice sportskih udruga Grada Pazina – pregled
pristiglih prijava na Natječaj odnosno formalna provjera prijava
5. Razno, prema potrebi.

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad-1
Lucijan Ujčić otvara sjednicu i konstatira da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih
zaključaka, pozdravlja sve prisutne te predlaže raspravu po predloženom dnevnom redu.
Ad-2
Na prijedlog predsjedavajućeg jednoglasno su za izabrani: za zapisničara Samanta Grizila
Tomišić, a za ovjerovitelje zapisnika Neven Ćus i Damir Milanović.
Ad-3
Zapisnik sa 29. sjednice Izvršnoga odbora usvojen je jednoglasno.
Ad-4
Temeljem natječaja za radno mjesto tajnika Zajednice sportskih udruga Grada Pazina od
26.01.2018. godine koji je bio otvoren do 16.02.2018. godine, Izvršni odbor sukladno Statutu i
propisanim uvjetima natječaja izvršava formalnu provjeru pristiglih prijava. Na natječaj su
pristigle u roku za prijavu ukupno 4 prijave, od čega su 3 zadovoljile formalne uvjete natječaja
dok 1 prijava nije zadovoljila formalne uvjete natječaja. Na sjednici je nakon izvršenja provjere
formalnih uvjeta, odlučeno kako će 07.03.2018. godine poslati obavijest svim kandidatima o
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zadovoljavanju odnosno nezadovoljavanju formalnih uvjeta natječaja. Kandidati koji su
zadovoljili formalne uvjete natječaja pozvani su na pismeno i usmeno testiranje – intervju, koje
će se održati 13.03.2018. godine.
Ad – 5
Pod točkom razno nema konstatacija.

Sjednica je završila u 20.00 h.
Pazin, 07.03.2018. godine
Zapisničar
Samanta Grizila Tomišić

Ovjerovitelji zapisnika
Neven Ćus
Damir Milanović

Predsjednik
Lucijan Ujčić

