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Broj: 02/15/vb 
 
Zagreb, 23.02.2015. 
 

 
 

Z A P I S N I K 
sa 24. Izbornog Sabora Hrvatskog zbora sportskih novinara održanog 23. veljače  
2015. godine u Novinarskom domu u Zagrebu, Perkovčeva 2 
 

Započeto u 10.00 sati 
 

Sabor je otvorio predsjednik HZSN-a Jura Ozmec, pozdravio sve prisutne i predložio 
sljedeći 
 

DNEVNI RED 
 

1. Radni dio 
 
1. Otvaranje Sabora i izbor radnih tijela: 

a) radnog predsjedništva 
b) verifikacijsko-izbornog povjerenstva 
c) zapisničara 
d) ovjerovitelja zapisnika 

 
2. Izvještaj predsjednika HZSN-a 
3. Izvještaj glavnog tajnika HZSN-a 
4. Izvještaj verifikacijsko-izborne komisije 
5. Rasprava o izvještajima 
6. Donošenje Statuta radi usklađivanja sa Zakonom o udrugama 
7. Raspuštanje svih tijela HZSN-a 
8. Izbori 

a) Predsjednika 
b) glavnog tajnika 
c) organizacijskog tajnika 
d) Izvršnog odbora 
e) Vijeća časti 

8. Razno 
 

2. Svečani dio 
 
- Dodjela godišnjih nagrada i priznanja HZSN-a za 2014. godinu. 
 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 
 
 



RADNI DIO: (započeo u 10:00 sati) 
 
Ad. 1. 

 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec predložio je izbor radnih tijela Sabora: 

 

a. radno predsjedništvo: Jura Ozmec, Zoran Kovačević, Ivana Lukačić Krajina 
Denis Lugarić 

b. verifikacijsko-izborno povjerenstvo:  Anton Filić, Dražen Pinević, Nikola 
Lipovac     

c. zapisničar: Vesna Brumec 

d. ovjerovitelji zapisnika: Robert Valai, Zlatko Karlo 
       

Jednoglasno su prihvaćeni prijedlozi radnih tijela Sabora. 
 
Ad. 2. 

 
U izvješću o radu HZSN-a za 2014. godinu, predsjednik HZSN-a je naglasio: 

 
- IO HZSN je u 2014. godini održao 7 sjednica, na svim sjednicama je bio 

kvorum za donošenje pravovaljanih odluka 
- pored Splitske sekcije HZSN-a ponovno je pokrenuta Međimurska sekcija 

HZSN-a, Zadarska će uskoro, a planira se i pokretanje sekcije HZSN-a  u Rijeci 
- HZSN sponzor Jadrolinija zbog državne odluke više nije u mogućnosti davati 

popuste na svojim linijama  
- članica HZSN-a Milka Babović dobitnica je Državne nagrade za šport  „Franjo 

Bučar“ 
- HZSN-ovi članovi aktivno sudjeluju u radu  Hrvatskog fair play odbora 
- HZSN je podržao akciju u kojoj Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u 

suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske provodi čitav 
niz mjera edukacije u borbi protiv nasilja u sportu, koji su prilagođeni različitoj 
dobi učenika. Jedno predavanje  je održao Jura Ozmec 

- HZSN aktivno sudjeluje u radu HND-a, a dopredsjednik HZSN-a Anton Filić  
je do  maksimalno 15. ožujka predstavnik HZSN-a u Središnjem odboru HND-
a. Anton Filić će se i uz podršku HZSN-a kandidirati na skorašnjim izborima za 
predsjednika Hrvatskog novinarskog društva 

- članovi HZSN su članovi AIPS komisija: Rukomet Dražen Pinević, fotografija 
Damir Senčar 

- HZSN je bio jedan od inicijatora osnivanja udruge koja okuplja sportske 
novinare iz BiH, Crne gore, Srbije, Turske, Grčke, Bugarske, Rumunjske, 
Makedonije i Mađarske, a na izbornom kongresu održanom 2014. godine  u 
Ohridu član IO HZSN-a Nikola Lipovac je izabran za prvog predsjednika 
Udruge sportskih novinara jugoistočne Europe (SEESJA).   

- članovi HZSN-a su na izbornom kongresu SEESJA u Ohridu sudjelovali i na 
malonogometnom turniru 

- nedavno je dovršen refresh internet stranice (www.hzsn.hr) i newslettera 
HZSN Info 

- HZSN na žalost i dalje ne uspijeva povećati broj svojih članova. Trenutni broj 
članova je 131. Posebno je to evidentno kad su u pitanju mladi novinari jer je 
prošle godine svoju prijavu za besplatnim sudjelovanjem na jednom od 4 

http://www.hzsn.hr/


velika natjecanja u plivanju, košarci, rukometu i nogometu poslao samo jedan 
kandidat s HRT-a. Kako bi povećali članstvo, Jura Ozmec i Marijan Bakić su 
obišli redakcije Večernjeg lista, Jutarnjeg lista, Sportskih novosti i sportskog 
odjela HRT-a. Kolege sportski novinari ustvrdili su da imaju premalo 
informacija o radu HZSN-a. Ozmec je naglasio da će se pokušati biti 
proaktivniji putem nove web stranice i kroz newslettere. Postoji i problem što 
su nekada redakcije novinarima plaćale članarine, što je zamrlo. 

- članovi Komisije za dodjelu HZSN nagrada i priznanja za 2014. godinu bili su 
Zlatko Abramović, Anton Samovojska, Lovorko Magdić, Robert Valai i Ivana 
Lukačić Krajina 

 
Ad. 3. 

Izvještaj o financijskom poslovanju HZSN-a u 2014. godini dao je glavni tajnik 
HZSN-a Marijan Bakić. Naglasi o je da je Hrvatski zbor sportskih novinara 2014. 
godinu završio sa manjkom prihoda u iznosu od – 19.388, 92 kn, što zajedno sa 
viškom prihoda prethodnih godina u iznosu od 57.060,02 kn daje raspoloživ prihod u 
sljedećem razdoblju u iznosu 37.671,10 kn. 

Izvješće o financijskom poslovanju HZSN-a je predano u papirnatom obliku pa je 
sastavni dio ovog zapisnika. 

 Ad. 4. 

Predsjednik verifikacijsko – izborne komisije Anton Filić je nakon provjere mandata 
prisutnih izvijestio da je na Saboru prisutno 42 punopravnih članova HZSN-a što 
znači da sukladno članku 16. Statuta HZSN-a, Sabor ima kvorum za donošenje 
pravovaljanih odluka. 
 
 Ad. 5. 

 
Jednoglasno su prihvaćena izviješća o radu i o financijskom poslovanju HZSN-a. 

 
Ad 6. 
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je izvijestio prisutne da su se zbog usklađivanje sa 
ZOU (Zakon o udrugama) morale napraviti izmjene i dopune u Statutu HZSN-a. 
Predložene izmjene i dopune su svi članovi HZSN-a dobili na uvid skupa sa 
pozivnicama za Sabor pa je Jura Ozmec zamolio da se glasa o predloženom prijedlogu 
izmjena Statuta HZSN-a 
 
Ovlašćuje se predsjednik i glavni tajnik HZSN-a koji su, u slučaju tehničkog 
nedostatka  u vezi odlike o izmjenama i dopunama Statuta, utvrđenih od strane 
nadležne službe Ureda državne uprave, ovlašteni za otklanjanje nedostataka. 

 
Jednoglasno je prihvaćen novi Statut HZSN-a. 

 
 
 
 
 



Ad.7.  
 

Jednoglasno je prihvaćena razrješnica predsjedniku, glavnom i organizacijskom 
tajniku, te članovima Izvršnog odbora i Vijeća časti. 

 
Ad. 8. 

Predsjedavajući Izbornog sabora Zoran Kovačević je izvijestio prisutne da prema 
Statutu HZSN-a Sabor Zbora bira predsjednika, glavnog i organizacijskog tajnika na 
vrijeme od četiri godine i da su kandidature za predsjednika,  glavnog tajnika i 
organizacijskog tajnika HZSN-a predali:  

- za predsjednika: Jura Ozmec i Iva Perdec Augustić 
- za glavnog tajnika: Marijan Bakić 
- za organizacijskog tajnika: Vesna Brumec  

 
Obzirom da su dvije kandidature za predsjednika HZSN-a, Zoran Kovačević je 
zamolio  prisutne da se glasanjem izjasne jesu li za tajno ili javno glasanje 
 

Većinom glasova je odlučeno da glasovanje za predsjednika HZSN-a bude tajno. 
 

Kad je Zoran Kovačević je zamolio kandidate za predsjednika HZSN-a da se 
predstave, Anton Filić je zamolio da mu se da riječ. 
 
Filić je zatražio da kandidat Jura Ozmec odustane od kandidature obzirom na Statut 
HND-a u kojem piše: 
 

- „ predsjednik zbora može biti biran u samo 2 mandata“, Jura Ozmec se 
kandidira za 4. mandat 

- „predsjednik zbora ne može zbog sukoba interesa,biti  osoba koja je član 
Uprave neke firme“, Jura Ozmec je član Uprave Sportske televizije . 

 
Otvorena je rasprava u kojoj je Ozmec naglasio da je HZSN samostalna udruga, da 
ima svoj Statut i da radi po svom Statutu.  Rekao je da po postojećem Statutu HZSN-a 
on svojom prijavom ne krši Statut HZSN-a. 
 
Filić je potom rekao da misli da je Statut HND-a iznad Statuta HZSN-a, a Tvrtko 
Puljić je zamolio da se pojasni je li Ozmec u sukobu interesa obzirom na svoj status na 
Sportskoj televiziji. 
 
Nakon rasprave predsjedavajući Izbornog sabora je zatražio od prisutnih članova 
HZSN-a da se izjasne jesu li za provođenje izbora po postojećem Statutu HZSN-a: 
 

- 38 članova HZSN-a je bilo ZA 
- 4 su bila suzdržana 
- nitko nije bio PROTIV 

 
Nakon glasovanja Kovačević je zamolio kandidate za predsjednika HZSN-a da se 
predstave. 
 
Iva Perdec Augustić je u svom predstavljanju naglasila: 



- Jura Ozmec je u svojim mandatima predsjednika HZSN-a napravio jako puno 
za međunarodno pozicioniranje HZSN-a i misli da bi on taj dio posla trebao 
obavljati i dalje 

- misli da su razlozi zbog kojih se novinari učlanjuju u HZSN krivi: konkuriranje 
za nagrade, sudjelovanje na nogometnim turnirima, pravo na popuste kod 
HZSN sponzora.. 

- HZSN premalo radi na svojoj promociji pa neki  novinari i ne znaju da HZSN 
postoji 

- HZSN bi trebao biti institucija koja stoji iza svojih članova, trebao bi se boriti  
za povećanje broja članova, za povećanje utjecaja HZSN-a protiv uredničkih 
samovolja, štititi novinare, organizirati i poticati edukaciju mladih novinara 

 
Jura Ozmec je u svom predstavljanju podsjetio da je Iva Perdec Augustić do prije par 
mjeseci bila članicom IO HZSN-a i da zna dobro  da se u ovom trenutku, zbog 
cjelokupne situacije u zemlji i novinarstvu  ne može napraviti puno bolje od onog što 
se radi. Rekao je da će on nastaviti  i dalje raditi sve  što je naveo u svom izviješću  
 
Nakon predstavljanja kandidata predsjedavajući Izbornog sabora je zamolio članove 
HZSN-a da pristupe glasanju. 
 
Zoran Kovačević je u ime  verifikacijsko-izbornog povjerenstva objavio prisutnima 
rezultate glasanja: 
 

- Iva Perdec Augustić dobila je 9 glasova ZA 
- Jura Ozmec dobio je 32 glasa ZA 
- Jedan listić je bio nevažeći 

 
a)  Predsjedavajući Izbornog sabora je potom konstatirao da je Jura Ozmec novi 
predsjednik HZSN-a, za razdoblje od 4 godine, počevši od 23. veljače 2015. 
 
Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je ponovio da su svoje kandidature za glavnog i 
organizacijskog tajnika predali Marijan Bakić i Vesna Brumec i zamolio prisutne da 
glasaju o navedenim kandidatima: 
 
b) Marijan Bakić je sa 41 glasom ZA i jednim suzdržanim glasom izabran za 
glavnog  tajnika HZSN-a 
 
c) Vesna Brumec je sa 41 glasom ZA i jednim suzdržanim glasom izabrana 
za organizacijskog tajnika HZSN-a 

 
d) Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio, a članovi HZSN-a jednoglasno 
odlučili da članovi Izvršnog odbora budu: Robert Valai, Ivana Lukačić Krajina, 
Robert Šalinović, Rudolf Starić, Ante Župan, Zlatko Karlo, Vinko Knežević, Nikola 
Lipovac. 
 
e) Predsjednik HZSN-a Jura Ozmec je predložio, a članovi HZSN-a jednoglasno 
odlučili da članovi Vijeća časti budu: Branko Vukina, Anton Samovojska i Gordana 
Gaćeša. 

Dovršeno u 11.15. sati 
 



SVEČANI DIO: (započeto u 12.10 sati) 
 
Ad. 1. 

Na samom početku svečanog dijela Sabora potpisani su novi sponzorski ugovori s 
tvrtkom  Hotel Korana Srakovčić,  GRAWE Hrvatska d.d. Od ove godine prijatelj 
HZSN-a je i Russell Brown, hrvatski modni brend osnovan 2012. godine od strane 
nogometnog reprezentativca Dejana Lovrena. 

Glavni sponzor Sabora i ove godine je bila Atlantic Grupa d.d. 

Ad. 2. 

Dodijeljena su godišnja priznanja HZSN-a i nagrada Novinar godine: 

• Priznanje za lokalno novinarstvo: Željko Kapelari (HRT- radio  Zadar) 
• Priznanje za suradnju s medijima: Marin Čilić 
• Priznanje za fotografiju: Damir Senčar 
• Priznanje za press službu: Hrvatski teniski savez - Igor Rajković 
• Priznanje za intervju: Predrag Jurišić 
• Priznanje za tv novinarstvo: Mila Horvat 
• Priznanje za publicistiku: Jurica Gizdić i Denis Lugarić –  monografija 
„Pola stoljeća hrvatskog paraolimpizama“ 
• Posebno priznanje: Sportske novosti - regionalna izdanja 
• Posebno priznanje: Sekcija HZSN-a Split – za humanitarnu i društvenu      
ulogu u  zajednici 
• Nagradu za životno djelo: Branko Tuđen i Slavko Cvitković 
• Nagradu Novinar godine: Tomislav Židak 

Nagrade i priznanja dobitnicima su uručili predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora 
Zlatko Mateša, glavni tajnik HOO-a Josip Čop, predsjednik HND-a Zdenko Duka, 
pomoćnik ministra za sport Tomislav Paškvalin, predsjednik HNS-a Davor Šuker, 
bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Miroslav Čiro Blažević, glavni 
urednik Jutarnjeg lista Goran Ogurlić i predsjednik HZSN-a Jura Ozmec. 

Nakon završetka Sabora svi prisutni su bili pozvani na domjenak u prostorijama 
HND-a. 
 
Zapisničar: 
Vesna Brumec       Ovjerovitelji zapisnika: 
 
         Robert Valai 
 
          

 
Zlatko Karlo 


