
 
      

POZIV 

 
 
Poštovane kolege i kolegice, 
 

Predsjedništvo Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava donijelo je  26. travnja 2021. 
odluku o sazivanju 13. Skupštine DZNAP-a za čije smo održavanje uspjeli dobiti suglasnost 
Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.  
 
Skupština će se održati, uz obvezno pridržavanje epidemioloških mjera, u subotu 15. svibnja 
2021. u 10.00 sati, u Novinarskom domu, Perkovčeva 2, u Zagrebu.  
 
S obzirom da u Predsjedništvu DZNAP-a nedostaje jedan član, svi članovi DZNAP-a mogu se 
kandidirati  na mjesto člana Predsjedništva. 
Trebaju istaknuti svoju kandidaturu najmanje tjedan dana prije Skupštine. Kandidatura 
uključuje tekst s kratkim životopisom i programom rada za sljedeće tri godine koliko 
preostaje do isteka mandata na upražnjenom mjestu. 

U nastavku su epidemiološke mjere na koje smo se obvezali:  

- tijekom trajanja Skupštine prozore u velikoj dvorani HND-a držat ćemo otvorene kako bi se 
prostor mogao pravilno prozračiti; 
 
- na ulazu ćemo sudionicima Skupštine dijeliti kirurške maske ako nemaju svoje;  
 
- svi sudionici Skupštine na ulazu će dezinficirati ruke i digitalno će im se mjeriti temperatura; 
 
- svaki sudionik Skupštine imat će četiri metra četvorna prostora – mjesta za sjedenje bit će 
propisno udaljena jedno od drugog;  
 
-  nošenje maski bit će obvezno za sve sudionike Skupštine tijekom njezina trajanja.  
 
 

Molim vas da potvrdite dolazak do 13. svibnja na adresu e-pošte: tajnik@dznap.hr 
 

 
Dnevni red: 
 

1. Izbor radnih tijela 
2. Izvješće predsjednice o radu DZNAP-a i plan rada za 2020. 
3. Financijsko izvješće za 2020. i financijski plan za 2021.  



4. Izvješće Nadzornog odbora 
5. Izmjene Statuta 
6. Izmjene Pravilnika o raspodjeli naplaćnih autorskih naknada  
7. Pravilnik o članstvu za fotoreportere  
8. Etički kodeks 
9. Izbor jednog člana Predsjedništva DZNAP-a 
10. Usvajanje liste 150 novinara i odluka o isplati naknada i glavarine  
11. Strategija oko suradnje s nakladnicima vezano uz ostvarivanje autorskih prava 

koja proizlaze iz Direktive o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom 
tržištu EU 

12. Razno 
 
 
 

Predsjednica DZNAP-a 
Valentina Wiesner 
Zagreb, 27. travnja 2021. 
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