
Izvršni odbor HZSN-a 
Datum: 20. veljače 2012. 
Broj: 02/12/vb 
 

Z A P I S N I K 
 
 
sa 9. sjednice Izvršnog odbora HZSN-a održane 20. veljače 2012. godine u 
Novinarskom domu u Zagrebu, Perkovčeva 2 
 

Započeto u 17.00 sati 
 
PRISUTNI:  Jura Ozmec, Marijan Bakić, Ivana Lukačić Krajina, Marin Šarec, 

Robert Valai, Nikola Lipovac, Robert Šalinović, Zlatko Karlo 
  
ODSUTNI: Anton Filić, Iva Perdec Augustić, Darko Draženović 
 
OSTALI  
PRISUTNI:  Milka Babović, 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 8. sjednice IO HZSN-a 
2. Rasprava o promjenama Pravilnika o nagradama (pozvani su članovi Komisije 

M. Babović i D. Draženović) 
3. Pripreme za 21. Sabor HZSN-a 
4. Razno 

 
Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 
Ad. 1. 
 
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 8.  sjednice Izvršnog odbora HZSN-a 
 
Ad. 2. 
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je konstatirao da su svi članovi IO HZSN-a dobili  
na uvid prijedlog člana Komisije za dodjelu nagrada g. Darka Draženovića o  
izmjenama Pravilnika o nagradama HZSN-a, i otvorio raspravu. U raspravi je 
sudjelovala većina članova IO HZSN-a te gđa. Milka Babović koja je svoje dopune 
predloženim izmjenama predala u pismenom obliku. Nakon opširne rasprave 
predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio, a članovi IO HZSN-a jednoglasno 
prihvatili sljedeće: 
 

1. Postojeći Pravilnik o novinarskim nagradama  i priznanjima HZSN-
a će se zbog jasnoće dopuniti na način da će se u Pravilniku navesti 
sve kategorije za koje se dodjeljuju priznanja: 

  



- za televizijsko novinarstvo 
- za radijsko novinarstvo 
- za pisano novinarstvo 
- za publicistiku 
- za press centar 
- za suradnju s medijima 
- za reportažu 
- za istraživačko novinarstvo 
- za web 
- posebno priznanje HZSN-a 
 
2. U točki 11. Pravilnika o novinarskim nagradama i priznanjima briše 

se dio u kojem se za regularnost glasanja brine Odvjetnički ured 
Lulić-Matovina. U Pravilniku će po novom stajati samo da se za 
regularnost glasanja brine odvjetnički ured. 

 
Ad. 3. 
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je podsjetio članove IO HZSN-a da će se 21. Sabor 
HZSN-a održati 27. veljače 2012. godine u Velikoj dvorani HND-a i predložio 
sljedeće: 
 
Sabor će se sastojati iz dva dijela, radnog i svečanog: 
 

1. Radni dio: 
 

- započet će u 10.30 sati, a predloženi dnevni red je: 
 

1. Izbor radnih  tijela Sabora: 
a) radnog predsjedništva (Jura Ozmec, Marijan Bakić + netko od 

prisutnih članova HZSN-a) 
b) verifikacijske komisije (odredit će se prije početka Sabora HZSN-a) 
c) zapisničara (Vesna Brumec) 
d) ovjerovitelja zapisnika (odredit će se prije početka Sabora) 

 
2. Izvješće o radu HZSN-a (Jura Ozmec) 
3. Izvješće o financijskom poslovanju HZSN-a (Marijan Bakić) 
4. Izvještaj verifikacijske komisije 
5. Rasprava o izvješćima  
6. Prijedlog za zamjenu člana Izvršnog odbora HZSN-a (prijedlog IO HZSN-a je 

Ante Župan) 
7. Rasprava o novom prijedlogu dodjela nagrada i priznanja 
8. Razno 

 
2. Svečani dio (započet će u 12.00 sati ) 

 
1. Potpisivanje ugovora sa sponzorima 
2. Podjela godišnjih priznanja i nagrade za životno djelo HZSN-a 

 
Sve predloženo članovi IO HZSN-a su jednoglasno prihvatili 

 



Ad. 4. 
 

- na početku radnog i svečanog dijela Sabora odat će se minutom šutnje počast 
nedavno preminulom Miloradu Bibiću Mosoru, dobitniku nagrade za životno 
djelo HZSN-a prije četiri godine 

- glavni sponzor Sabora je Atlantic grupa, sponzorirali su 10.000 kn 
- Marin Šarec i Zlatko Škrinjar će pripremiti video materijal za sve dobitnike 

priznanja i nagrade za životno djelo  
- Vesna Brumec će s gđom. Zdenkom Goleš iz HND-a osigurati projektor, te 

adekvatnu  rasvjetu za sve fotoreportere u Velikoj dvorani 
- svi prisutni na svečanom dijelu Sabora biti će pozvani na domjenak, u Press 

klub HND-a 
 

Dovršeno u 18.30 sati. 
 
 
 
Zabilježila:        
 
Vesna Brumec       Marijan Bakić 
Organizacijski tajnik HZSN-a     Glavni tajnik HZSN-a 

 
 
 
         Jura Ozmec 
         Predsjednik HZSN-a 
 
 

 
 
 
 


