
ZAPISNIK SA SJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA LOVAČKE 

UDRUGE GRADINA ODRŽANOG 6. VELJAČE 2021. 

Nazočni: 

1. Marijan Dumančić, predsjednik udruge 
2. Ante Šakić, lovnik 
3. Stipe Olujić 
4. Miroslav Šakić 
5. Ivan Nikolić 
6. Mario Batinić 
7. Petar Čaljkušić 
8. Ante Bošnjak, predsjednik nadzornog odbora 
9. Marijan Petričević, član udruge 
10. Frano Biškić, član udruge (domar) 

Mjesto održavanja: Lovački dom „Jankovina“ 

Vrijeme početka: 19.00 sati  

Dnevni red: 

1. Izvješće predsjednika za 2020. godinu 
2. Financijsko izvješće za 2020. godinu 
3. Izvješće lovnika za 2021. godinu 
4. Određivanje visine i roka plaćanja članarine 
5. Odluka o raspisivanju izbora 
6. Razno 

 

1. Predsjednik udruge Marijan Dumančić  naglašava da 25. 03. 2021. ističe mandat dosadašnjem 
rukovodstvu i da se zahvaljuje na povjerenju svim članovima udruge i daje na glasanje dnevni 
red koji je jednoglasno usvojen. 

2. Predsjednik čita izvješće o radu. Odstrijeljeno 18 svinja, 3 srnjaka,  kupljen zamrzivač i agregat. 
Plaćeno 18000 kuna za štetu na temelju izgubljene presude. Naručeno cca 45 zečeva, 
planirano 60 iz razloga što je velik novac otišao na trošak izgubljene presude. Predsjednik 
spominje i konstantni problem s gospodinom Mirom Šarićem i granicom s lovištem Žeževica. 

3. Nitko nije imao pitanja ni primjedbi. Izvješće jednoglasno usvojeno od strane 5 nazočnih članova 
izvršnog odbora. Pisano izvješće bit će objavljeno na web stranici udruge. 

4. Predsjednik udruge pročitao je financijsko izvješće s prihodima i rashodima za 2020. godinu 
sastavljeno od strane knjigovodstvene tvrtke. Na računu je  s 1.siječnja bilo raspoloživo 
37602.83 kune. Konstatirano je da se poslovanje i plaćanje radi isključivo preko računa udruge 
bez plaćanja gotovinom. Izvješće jednoglasno usvojeno. Detaljno izvješće bit će objavljeno na 
web stranici udruge. Predsjednik čita plan rashoda za iduću godinu. 

 



5. Lovnik udruge Ante Šakić čita izvješće za 2020. godinu koje je jednoglasno usvojeno od strane 
nazočnih članova izvršnog odbora. Detaljno izvješće bit će objavljeno na web stranici udruge. 
Uredno se izvršavaju obveze u lovištu. Lov je bio uredan i svima zahvaljuje na povjerenju. 

6. Predsjednik zbog povećanih troškova prema HLS-u predlaže da članarina za iduću lovnu 
sezonu bude 1200 kuna umjesto dosadašnjih 1100 kuna što je usvojeno s 4 glasa za, jedan 
protiv i jedan suzdržan. Kao rok plaćanja prve rate određen je 6. ožujka za kada je zakazan 
sastanak voditelja sektora u lovačkoj kući u 19.00 sati. 

7. Članarina za počasne članove i članove bez prava lova diže s 350 i 400 na 500 kuna što je 
jednoglasno usvojeno. Pridruženim članovima ostaje članarina od 800 kuna. 

8. Predsjednik i izvršni odbor donose odluku o raspisivanju izbora. Datum će s obzirom na 
epidemiološku situaciju odrediti naknadno Postojeći voditelji sektora obvezni su do 6. 03. 
predložiti (izabrati) nove voditelje. 

9. Ante Bošnjak u ime nadzornog odbora predlaže da izvršni odbor usvoji prijedlog izmjena i 
dopuna statuta da se ne uđe u „slijepu ulicu“ kod izbora tajnika, blagajnika i urednika web 
stranice jer su postojeći uvjeti u statutu prestrogi. 
 Većina članova izvršnog odbora nije za nikakav prijedlog izmjena i dopuna statuta prije izborne 
skupštine bez obzira na posljedice o nemogućnosti izbora tajnika, blagajnika i urednika web 
stranice na izbornoj skupštini ukoliko ostanu uvjeti iz postojećeg statuta. 

10. Čita se zamolba Marijana Petričevića za prijelaz iz Kule u Centar što se jednoglasno usvaja. 
11. Pročitana je pisana zamolba za prijem u članstvo udruge Krešimira Nikolića. Jednoglasno je 

primljen u članstvo udruge.  
12. Pročitana je pisana zamolba za prijem u članstvo udruge Franje Šakića. Jednoglasno je primljen 

u članstvo udruge. 
13. Pročitana je pisana zamolba za prijem u članstvo udruge Josipa Šakića. Jednoglasno je primljen 

u članstvo udruge 

 

 

 

Sastanak završen u 20.45. 

 


