Zagreb, 28. lipnja 2016.
Prisutni: Martina Mihordin, Biserka Čoh Mikulec, Lidia Capković Martinek
Zapisnik sastavila: Maja Vela, Glavna tajnica HUOJ-a
Zapisnik 2. sjednice Izbornog povjerenstva HUOJ-a
srijeda, 28. lipnja 2016., od 14:00, prostorije HUOJ-a, Ilica 5, Zagreb
Predsjednica Martina Mihordin pozdravlja članice Povjerenstva i predlaže sljedeći dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika s 1. sjednice Izbornog povjerenstva od 8. lipnja 2016.
2. Donošenje Odluke o privremenoj kandidacijskoj listi
3. Razno.
Predsjednica Martina Mihordin daje Dnevni red na raspravu. S obzirom da se nitko ne javlja, daje ga na
glasovanje, Dnevni red se jednoglasno usvaja.
1. Verifikacija zapisnika s 1. sjednice Izbornog povjerenstva od 8. lipnja 2016.
Zapisnik s 1. sjednice Izbornog povjerenstva od 8. lipnja 2016. jednoglasno se prihvaća.
Glavna tajnica izvještava izborno povjerenstvo da su pristigle 2 prijave te ih daje Izbornom povjerenstvu na
razmatranje.
2. Donošenje Odluke o privremenoj kandidacijskoj listi
Predsjednica Martina Mihordin utvrđuje da su u propisanom roku primljene 2 (dvije prijave) i to:
za predsjednicu: Vlatka Vučić Marasović i
za tajnicu Senka Bilać.
Obje prijave su stigle pravovremeno o čemu svjedoče datumi na kuvertama (rok je bio 21.6.).
Otvara se prva prijava – za predsjednika.
Za predsjednika je potrebno ispuniti sljedeću uvjete:
- Najmanje 5 godina radnog staža u struci OSJ
- Trenutno zaposlen u OSJ na području podružnice za koju se kandidira
- Priloži potpisan kandidacijski obrazac
- Priloži supotpis najmanje 5 članova podružnice za koju se kandidira (mogu biti skenovi, sukladno
članku 12. Pravilnika)
Primljena prijava Vlatke Vučić Marasović udovoljava svim uvjetima što je utvrđeno uvidom u dostavljenu
dokumentaciju.
Otvara se druga prijava – za tajnika
Za tajnika je bilo potrebno ispuniti sljedeće uvjete:
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Najmanje 3 godine radnog staža u OSJ
Trenutno zaposlen u OSJ
Priloži potpisan kandidacijski obrazac
Nisu potrebni supotpisi članova

Primljena prijava Senke Bilać udovoljava uvjetima.
Slijedom navedenog se donosi odluka koja je u sastavni dio ovog zapisnika.
Drugih prijava nije bilo.
Ova odluka dostavlja se kandidatima nakon završetka sjednice, a onda i članovima s područja Dalmatinske
podružnice i objavljuje na mrežnoj stranici HUOJ-a.
Kandidati imaju pravo prigovora na listu (rok je 48 sati od objave).
Odluka kao što je dana u materijalima daje se na glasovanje te se jednoglasno usvaja.
3. Razno.
Pod točkom Razno nije bilo rasprave te se utvrđuje datum sljedeće sjednice, pod uvjetom da neće biti prigovora
na privremenu listu, za petak, 1 srpnja 2016. kada će biti utvrđena konačna kandidacijska lista za izbor u tijela
Podružice.
Martina Mihordin zahvaljuje članicama Povjerenstva na dolasku te zaključuje 2. sjednicu.
Sjednica je završila u 15 sati.
Izborno povjerenstvo za izborni postupak za Dalmatinsku podružnicu HUOJ-a 2016.
Martina Mihordin, predsjednica
___________________________
Biserka Čoh Mikulec, članica
____________________________
Lidija Capković Martinek, članica
_____________________________
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