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IZVJEŠĆE SA SKUPA 
 

 
Izvješće s održanog skupa (max. 250 riječi): 

Naziv skupa Izborna sjednica Skupštine HDMBLM 

Datum i mjesto održavanja skupa 29.09.2018., Zagreb 

Ime i prezime predstavnika HDMBLM Jasna Đogić 

Pozicija predstavnika HDMBLM Administrativna tajnica HDMBLM 

Datum izvješća 10.10.2018. 
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Skupštini je prisustvovalo 58 zastupnika od ukupno 67, odnosno 86,6%, što je dovoljno za ostvarenje kvoruma. 
Zapisničarka je Lora Dukić, a članovi Verifikacijskog povjerenstva su: Željka Kelava, Marija Grdić Rajković i 
Zrinjka Grubišić koja je ujedno i ovjerovitelj zapisnika.  
 
Predsjednica Društva je dala izvještaj o radu Društva, istaknuvši da je većina postavljenih ciljeva ostvarena. 
Navela je one projekte na koje bi se trebalo fokusirati u narednoj godini. Predsjednici Povjerenstava, 
Nadzornog odbora i Suda časti izložili su kratke izvještaje o aktivnostima u 2018. godini. Rizničarka Vikica 
Buljanović je  podnijela izvješće o financijskom poslovanju tijekom 2017. i 2018. godine. 
 
Predsjednica je otvorila potom Izborni dio Sjednice, te nakon prezentacije kandidacijskih lista i obrazlaganja 
kandidatura, provedeni su Izbori u HDMBLM. Izborno povjerenstvo provelo je izbore, i u skladu s Pravilnikom o 
izboru tijela HDMBLM i tijela Podružnica pripremit će zapisnik Izbornog povjerenstva. 
 
Svi predloženi kandidati su izabrani od strane svih nazočnih zastupnika skupštine : 
 
predsjednik HDMBLM - Daria Pašalić, dopredsjednik - Jasna Leniček-Krleža, tajnik - Nedjeljka Ruljančić,    
rizničar -Vikica Buljanović, članovi Nadzornog odbora - Ines Dragoje Rebrina, Danijela Kralj, Ivana Maradin, 
Sanja Škorvaga, Sanja Zlodre i Suda časti- Martina Ćoza, Ivana Franić Šimić, Jasminka Kronja Negro, Ana Kulić, 
Livija Šimičević. 
 
Daria Pašalić kao novoizabrani Predsjednik je održala kratki govor u kojem je navela da se nada da će opravdati 
povjerenje koje su joj ukazali članovi i da će nastaviti rad Društva vođena primjerom dosadašnje predsjednice, 
Ane-Marije Šimundić. Na kraju govora se zahvalila prof. Šimundić poklonom koji su pripremili članovi 
dosadašnjeg saziva GO i administrativna tajnica Jasna Đogić. 
 
 
Skupština je završila u 12:45 sati. 

 


