
Izvršni odbor HZSN-a 
Datum: 22. travnja 2011. 
Broj: 04/11/vb 
 
 

Z A P I S N I K 
 

 
sa 1. sjednice Konstituirajuće sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 18. travnja  
2011. godine u Novinarskom domu u Zagrebu, Perkovčeva 2. 
 

Započeto u 17.00 sati 
 

 
PRISUTNI:   Jura Ozmec, Marijan Bakić, Ivana Lukačić, Marin Šarec, Robert Valai, Nikola 

Lipovac, Zlatko Karlo, Iva Perdec Augustić, Anton Filić 
  
ODSUTNI: Željko Kesovija, Robert Šalinović 
 
OSTALI  
PRISUTNI: Vesna Brumec 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik HZSN-a Jura Ozmec, konstatirao da postoji kvorum za 
donošenje pravovaljanih odluka i predložio sljedeći: 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 30. sjednice IO HZSN-a 
2. Usvajanje zapisnika sa 20. Izbornog sabora HZSN-a 
3. Izbor potpredsjednika HZSN-a  (na  prijedlog predsjednika HZSN-a) 
4. Službena primopredaja obaveza sa starog na novog tajnika HZSN-a 
5. Donošenje nužnih odluka za rad IO HZSN-a u buduće 
6. Razno 
 
 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen 
 
Ad. 1. 
 
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 30. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a 
 
Ad. 2. 
 
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 20. Izbornog sabora HZSN-a 
 
Ad. 3. 

Jednoglasno je usvojen prijedlog predsjednika HZSN-a Jure Ozmeca da potpredsjednik 
HZSN-a i u ovom četverogodišnjem mandatu bude Anton Filić 

Ad.4. 

Novi glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić izvijestio je članove IO HZSN-a da je obavljena 
službena primopredaja svih obaveza sa starog glavnog tajnika HZSN-a  Marina Šareca na 
novog glavnog tajnika   



Ad. 5. 

Glavni tajnik HZSN-a Marijan Bakić je u cilju još boljeg rada Izvršnog odbora HZSN-a u 
buduće predložio članovima IO HZSN-a donošenje sljedećih nužnih odluka  : 

 ažuriranje svih podataka članova HZSN – Vesna Brumec i Ivana Lukačić 

 za sekcije-članove na području varaždinske, čakovečke i koprivničke regije – koordinator 
Nikola Lipovac  

 za srodne asocijacije iz Europe i svijeta – koordinator Marin Šarec 

 za srodne asocijacije iz jugoistočne Europe – koordinator Antun Filić 

 za sekcije- članove na području riječke i istarske regije (Rijeka i Pula) –koordinator  
Željko Kesovija  

 za sekcije-članove na području splitsko-dalmatinske regije (Split) – koordinator Robert 
Šalinović  

 za sekcije-članove na području slavonske regije (Osijek) – koordinator Zlatko Karlo  

 za prikupljanje i ažuriranje pristiglih prijedloga za nagrade - koordinator Robert Valai 
 koordinator za sve ove akcije – glavni tajnik  

Otvorena je rasprava o navedenom prijedlogu u kojoj su sudjelovali svi članovi IO HZSN-a, a  
nakon rasprave se pristupilo glasovanju: 
 
Članovi IO HZSN-a jednoglasno su usvojili prijedlog glavnog tajnika HZSN-a 
Marijana Bakića o zaduživanjima članova IO HZSN-a. 
Donesena Odluka je sastavni dio zapisnika.  
 
Ad. 6.  
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio članove IO HZSN-a da je privremeni glavni 
ravnatelj HRT-a Josip Popovac obavijestio sve uposlenike HRT-a da im rad u drugom mediju 
nije  dozvoljen bez njegovog dopuštenja.  
Kako članica IO HZSN-a  i uposlenica HRT-a Ivana Lukačić od prošle godine volonterski 
uređuje i priprema web stranicu HZSN-a, Jura Ozmec je zatražio službeno odobrenje od 
privremenog glavnog ravnatelja HRT-a Josipa Popovca  da Ivana Lukačić može  nastaviti i 
dalje uređivati i pripremati  web stranicu HZSN-a. 
 
Članovi IO HZSN-a  su sukladno članku 5. Statuta HZSN-a, jednoglasno donijeli 
odluku da HZSN  u ovom četverogodišnjem mandatu u svim poslovima 
zastupaju i budu potpisnici predsjednik HZSN-a Jura Ozmec i glavni tajnik 
HZSN-a Marijan Bakić. Donesena odluka je sastavni dio zapisnika. 
 
 

Dovršeno u 17.50 sati. 
 
 
 
Zabilježila 
Vesna Brumec 
Organizacijski tajnik HZSN-a 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


