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Z A P I S N I K 

 

Sa sjednice izborne  Skupštine Kluba daljinskog plivanja „DONAT“ – Zadar održane dana 16. 

siječnja 2021.g.  u multimedijalnom prostoru Gradske knjižnice Zadar sa početkom u 11,15 

sati.  

NAZOČNI:  Popis nazočnih se nalazi u privitku zapisnika 

 

Predsjednik Silva Masnov otvara sjednicu Skupštine, pozdravlja prisutne i utvrđuje da 

Skupština ima kvorum za pravovaljano odlučivanje sukladno čl. 28.st.2. Statutu, jer od 

ukupnog broja članova sa pravom glasa njih 24 na Skupštini je nazočno 8 članova. 

 

Za zapisničara je izabrana Monika Grabovac Herceg, tajnica kluba. 

Predsjednik  Silva Masnov predlaže slijedeći  

 

DNEVNI RED: 

 

1. Izvješće predsjednika o radu Udruge za proteklo razdoblje 

Financijsko izvješće za 2020.g., usvajanje Financijskog izvješća 2020.g. 

2. Razrješenje tijela kluba (Predsjednika, dopredsjednika, tajnika, članova 

Izvršnog odbora, članova Nadzornog odbora) 

3. Izbor novog tijela Udruge (Predsjednika, dopredsjednika, tajnika, članova 

Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Stegovne komisije) 

Donošenje odluke o promjeni osobe ovlaštene za zastupanje Udruge i imenovanje 

nove osobe ovlaštene za zastupanje Udruge 

4. Razno – izložen plan i program aktivnosti za 2021.g. od strane novo izabranog 

predsjednika i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge, Dražena Adžić. 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

 

Ad 1.  Izvješće o radu Udruge za razdoblje od 01.06.2020 godine do 31.12.2020. godine 

podnio je predsjednik Silva Masnov (rasprava o izvješću). Nastup članova kluba na 

Veteranskom, kadetskom prvenstvu Hrvatske, Državnog prvenstva daljinskom plivanju na 

3000, 5000,7500 i 10000 m, rezultati članova Udruge, kao i organizacije ZOWL-a na 1500 m. 

 

Financijsko izvješće za 2020.g., jednoglasno usvojen. 

 

Ad 2.  Predsjednik Udruge Silva Masnov obrazložio je članovima obzirom da je 

Izborna Skupština i da je istekao mandat tijelima Udruge sa danom 23.01.2021.g., sukladno 

http://www.kdpdonat.hr/


Statutu donijeta je odluka o razrješenju ovlaštene osobe za zastupanje Silve Masnov u 

svojstvu predsjednika Udruge, dopredsjednika, tajnika, članova Izvršnog odbora, Nadzornog 

odbora. 

Ad 3. Na prijedlog članova Udruge sukladno čl. 29. Statuta predlaže se imenovati 

novog predsjednika, dopredsjednika, tajnika, članove Izvršnog odbora, članove Nadzornog 

odbora na i članove Stegovne komisije. 

 

Za predsjednika Udruge predložen je Dražen Adžić za razdoblje od 23.01.2021.g. do 

23.01.2025.g., koji je ujedno po položaju predsjednik Udruge, Skupštine, Izvršnog odbora 

i osoba ovlaštena za zastupanje Udruge. Članovi su razmotrili prijedlog i nakon rasprave, 

sukladno čl. 29. Statuta Udruge, jednoglasno donijeli su  

 

Odluku o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje Udruge 

Od 23.01.2021.g. do 23.01.2025.g. 

 

Za dopredsjednika Udruge predložen je i jednoglasno izabran Hrvoje Bailo za 

razdoblje od 23.01.2021.g. do 23.01.2025.g., koji je ujedno po položaju i član Izvršnog 

odbora. 

Za tajnika Udruge predložena je i jednoglasno izabrana Monika Grabovac Herceg 

za razdoblje od 23.01.2021.g. do 23.01.2025.g.. 

 

Za članove Izvršnog odbora Udruge predloženi su: 

- Silva Masnov, Dražen Adžić, Hrvoje Bailo, Monika Grabovac Herceg, Slavko 

Kulaš, za razdoblje od 23.01.2021. do 23.01.2025.g., 7 glasova za i 1 suzdržan. 

 

Za članove Nadzornog odbora Udruge predloženi su i jednoglasno izabrani: 

- Alen Fain – ujedno i predsjednik Nadzornog odbora, Zrinka Kolega i Elizabeta 

Mikolić za razdoblje od 23.01.2021.g. do 23.01.2025.godine. 

 

Za članove Stegovne komisije/suda predloženi su i jednoglasno izabrani: 

- Niko Vlatković, Marijana Ikić i Joško Nekić (s tim da temeljem čl. 16. Statuta, 

članove Stegovne komisije imenuje Skupština u svakom pojedinom slučaju). 

 

Ad 4. Razno – raspravljalo se o upisu novih članova Udruge – djece, plan i program  

aktivnosti Udruge na način da se pokrene plivanje sa srednjoškolcima, kao i onim starijima 

koji budu zainteresirani. Ojačati plivačku elitu na način da se dovede u Udrugu pokoji 

vrhunski plivači koji će donijeti rezultate Udruzi. Organizaciju ZOWL-a podići na još veću 

razinu, pronaći nove destinacije, te poraditi na masovnosti sa mogućnošću partnerstva u 

plivačkim utrkama. Uspostavljena je suradnja sa Mađarima koji su zainteresirani za plivačke 

utrke ZOWL-a. Zadržati Donat kup i sve naše maratone, te dovesti reprezentaciju u Zadar. 

Izdvojiti novčana sredstva za kupovinu čipova narukvica, senzora, softvera koji su neophodni 

na plivačkim utrkama. I za kraj za počasnog člana predložen i jednoglasno izabran Domagoj 

Krpina. 

 

Završeno u 12,15 sati. 

 

             Zapisničar:                                             Predsjednik   Udruge:                                                                   

                                                                                                    

 _____________________                                                        _____________________ 

Monika Grabovac Herceg                                                          Dražen Adžić 


