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Na temelju članka 61. Statuta te članka 3. i 4. Pravilnika o izboru u tijela Hrvatske udruge za odnose s javnošću, Upravni odbor 
Udruge na svojoj 38. sjednici održanoj 1. srpnja 2020. godine donosi  
 

Odluku o raspisivanju redovnih izbora u tijela HUOJ-a  
i imenovanju Izbornog povjerenstva za redovne izbore 

 
Članak 1.  

 
Raspisuju se redovni izbori za sljedeće tijelo HUOJ-a: 

- predsjednik Udruge   1 osoba 
- zamjenik predsjednika Udruge   1 osoba 
- članovi Upravnog odbora    3 osoba 
- članovi Nadzornog odbora    5 osoba 
- članovi Suda časti    5 osoba 
- voditelj Dalmatinske podružnice   1 osoba 
- tajnik Dalmatinske podružnice   1 osoba 
- voditelj Primorsko – istarske podružnice  1 osoba 
- tajnik Primorsko - istarske podružnice  1 osoba 

 
Članak 2. 

 
Sukladno članku 6. Pravilnika o izboru u tijela HUOJ-a redoviti izbori provest će se putem digitalne platforme. 

 

Članak 3. 

Obavijest o raspisivanju izbora bit će objavljena na mrežnoj stranici Udruge, a članovi će biti obaviješteni elektronskom poštom.  

Sukladno čl.18 st. 2. Statuta HUOJ-a svi članovi Udruge koji na dan stupanja ove Odluke na snagu imaju status redovitog 
člana, imaju pravo birati tijela Udruge i pravo biti birani u ta tijela. 
 
Predviđeni termin za glasanje članova na digitalnoj platformi je od ponedjeljka, 5. listopada do petka, 9. listopada 2020. godine. 
 

Članak 4. 
 

Rokovi za provođenje pojedinih izbornih radnji su: 
a) isticanje namjere kandidature 4. do 11. rujna 2020. 
b) završetak kandidacijskog postupka i predaja kandidatura do 21. rujna 2020. 
c) objava službenih kandidacijskih lista u tjednu od 29. rujna do 2. listopada 2020. 
d) odluka o konačnim rezultatima izbora 29. listopada 2020. 
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Članak 5. 

 
U Izborno povjerenstvo, na temelju čl. 8. Pravilnika o izboru u tijela HUOJ-a imenuju se:  

1. Mladenka Majerić, predsjednica 
2. Koraljka Dilić, članica 
3. Petar Tanta, član 
4. Krešimira Rendulić, zamjenica članice 
5. Ivana Bilić, zamjenica članice 
6. Iva Pintauer Šmit, zamjenica člana 

 
Zamjenici sudjeluju u radu Izbornog povjerenstva samo u slučaju da član Povjerenstva nije u mogućnosti sudjelovati u 
njegovom radu.   
 

Članak 6. 
Izborno povjerenstvo će u roku od 5 radnih dana od stupanja odluke na snagu donijeti Upute za izbore, koje će detaljno 
definirati izbornu proceduru. 

  
 

Članak 7.  
Odluka stupa na snagu 28. kolovoza 2020.  
 
 
Zagreb, 1. srpnja 2020. 

            PREDSJEDNICA  

           Ana Tkalac Verčič 


