
 

Hrvatska udruga za odnose s javnošću    I    Ilica 5    I    10 000 Zagreb    I    OIB: 84996804446    I    IBAN: HR2123600001102172386 

tel: 01 4826 064    I    e - pošta: info@huoj.hr    I    www.huoj.hr    I    facebook.com/HUOJHR    I    twitter.com/HUOJ_hr 

 

 

 
Zagreb, 31. prosinca 2019. 
 

Zapisnik s 1. sjednice Izbornog povjerenstva HUOJ-a 
utorak, 31. prosinca 2019., od 10 sati, HUOJ, Ilica 5 

 
Prisutni: Igor Vukasović, Maja Gradišar Perotić, Stana Odak Krasić 
Zapisnik sastavila: Maja Kočiš, Glavna tajnica HUOJ-a 

 
Predsjednik Izbornog povjerenstva Igor Vukasović pozdravlja članice Izbornog povjerenstva i predlaže sljedeći 
Dnevni red:  
 

1. Donošenje uputa za izbore (rokovi radnji u izbornog postupku)  

2. Usvajanje prijedloga datuma sljedećih sjednica Izbornog povjerenstva 

3. Usvajanje obrazaca u postupku pripreme provođenja izbora 

Obrazac kandidature za člana Nadzornog odbora 
Obrazac kandidature za člana Suda časti 
Obrazac za prikupljanje potpisa za kandidaturu člana Nadzornog odbora 
Obrazac za prikupljanje potpisa za kandidaturu člana Suda časti 
Obrazac za podnošenje prigovora na odluku IP o odbacivanju kandidatura  
Obrazac za podnošenje prigovora na objavljene kandidacijske liste 
 

4. Razno. 
 

Predsjednik daje Dnevni red na raspravu. S obzirom da se nitko ne javlja, daje ga na glasovanje, Dnevni red se 

jednoglasno usvaja.  

1. Izborno povjerenstvo utvrđuje rokove za provođenje pojedinih izbornih radnji su: 
 

 isticanje namjere kandidature 8. – 13. siječnja 2019. 

 završetak kandidacijskog postupka i predaja kandidatura do 21. siječnja 2019. 

 objava službenih kandidacijskih lista do 27. siječnja 2020. 

 izvješće o privremenim rezultatima izbora do 14. veljače 2020.  

 odluka o konačnim rezultatima izbora 20. veljače 2020. 

Za potrebe provedbe svih izbornih radnji Izborno povjerenstvo usvaja detaljan hodogram koji je 

dostupan na uvid.  
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2. Na sjednici su usvojeni prijedlozi datuma svih sjednica Izbornog povjerenstva koje će se održati do 

kraja izbornog postupka i to kako slijedi:  

 

 2. sjednica Povjerenstva – ponedjeljak, 20. siječnja 2020.   

 3. sjednica Povjerenstva – ponedjeljak, 27. siječnja 2020.   

 4. sjednica Povjerenstva – petak, 14. veljače 2020. 

 5. sjednica Povjerenstva – ponedjeljak, 17. veljače, 2020. 

 6. sjednica Povjerenstva – četvrtak, 20. veljače 2020. 

 

3. Izborno povjerenstvo donijelo je na svojoj prvoj sjednici sljedeće obrasce u postupku pripreme i 

provođenja izbora koji se nalaze u privitku ovog Zapisnika: 

 Obrazac kandidature za člana Nadzornog odbora 

 Obrazac kandidature za člana Suda časti 

 Obrazac za prikupljanje potpisa za kandidaturu člana Nadzornog odbora 

 Obrazac za prikupljanje potpisa za kandidaturu člana Suda časti 

 Obrazac za podnošenje prigovora na odluku IP o odbacivanju kandidatura  

 Obrazac za podnošenje prigovora na objavljene kandidacijske liste 
 
Izborno povjerenstvo utvrđuje da se izbori provode i za članove Nadzornog odbora te se stoga prigovori 
u izbornom procesu podnose Javnom bilježniku Anica Hukelj slanjem prigovora na e-adresu: 
izbori@huoj.hr.  
 
4. Razno. 
Predsjednik informira da će sve informacije o radu Izbornog povjerenstva kao i navedeni obrasci biti 
objavljeni na mrežnoj stranici Udruge u rubrici Vijesti. 
 
S obzirom da se nitko drugi ne javlja za riječ, predsjednik zaključuje sjednicu i najavljuje 2. sjednicu za 
20. siječnja 2020.  

Izborno povjerenstvo  

Igor Vukasović, predsjednik 
 
___________________________ 
 
 
Maja Gradišar Perotić, članica 
 
____________________________ 
 
 
Stana Odak Krasić, članica 
 
_____________________________ 
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