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From: Hrvatski glazbeni zavod <hgz@hgz.hr>
Date: Mon, 26 Nov 2018, 15:16
Subject: Otvoreno pismo Predsjednika
To:

Poštovani članovi Hrvatskoga glazbenog zavoda,

s obzirom na tendenciozne napise u medijima i poziv na nezakonitu
izvanrednu i izbornu skupštinu, primite na znanje sljedeće: Svatko od
nas u tijelima HGZ-a ima svoj pojedinačni mandat koji je počeo teći u
različita vremena, što je statutarno dopušteno, a mandat traje 4
godine
i svima nama taj mandat ističe u različita vremena, a ne svima
29.11.2018.

Ministrica kulture je na sastanku održanom 21.11. konkretno i vrlo
dobro
rekla da je ovo interni prijepor članova HGZ-a odnosno između njegovih
upravnih tijela, da se ona u to ne može i ne želi miješati, ali da
preporuča i da će pomoći, ako mi svi skupa sjednemo i dogovorimo se o
našim prijeporima i pokušamo ih sporazumno riješiti. Naime, ako budemo
ustrajali na ovom putu, stvar će završiti na sudu, gdje su već
pokrenute
određene pravne radnje, a onda će se zgrada HGZ-a zatvoriti i neće s
otvoriti dok god se pravomoćno sudski ne riješe ti prijepori. U tom
kontekstu je apelirala na mene kao Predsjednika da iznađem put za
jedno
takvo rješenje.

Odgovorna uprava mora već sada - i to kada na kraju godine iznos na
računu prema predviđanjima padne na svega 300.000 kuna, a što nije
dovoljno ni za hladni pogon za iduću godinu - odmah prići pripremama
za
prijavu i postupak stečaja da ne bi još dalje i više oštetila HGZ i da
bi HGZ-u u stečajnoj masi osigurala što bolju poziciju u daljnjem
postupku.

Temeljem svoje dugogodišnje odvjetničke prakse (jer dosadašnji
višekratni pismeni i usmeni pozivi drugoj strani nisu urodili plodom)
iznosim prijedlog i poziv, a imajući u vidu nagomilane napetosti,
medijske pritiske, nesređenost članskog stanja, svakoj strani da
pripremi konkretno svoj program i izborne liste. Stoga predlažem
sljedeće:

1./ Skupština sazvana za dan 28.11.2018. se odgađa.

2./ Nova Skupština će se održati na dan 14.03.2019. godine.

3./ Izborna šutnja traje do 14.02.2018.

4./ Do isteka izborne šutnje svaka sve radnje koje strane poduzimaju
imaju se obaviti institucionalno tj. unutar HGZ-a
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5./ Do isteka izborne šutnje svaka strana radi na svom programu
rješenja
sadašnje krizne situacije,a nakon isteka izborne šutnje svaka strana
je
dužna jedna drugoj i naravno članstvu i javnosti predočiti svoj
konketni
program;

6./ Do isteka izborne šutnje svaka strana tj. 14.02.2019. svaka strana
mora izaći sa svojoj gotovm listom kandidata za izbore

7./ Niko Đurić dosadašnji Pedsjednik HGZ-a neće se više kandidirati za
mjesto Predsjednika, niti na bilo koju drugu dužnost, ali ima pravo do
kraja izbora u njima sudjelovati i sastaviti svoju listu koja će
nositi
njegov program;

8./ Isto tako svi dosadašnji članovi Ravnateljstva, NO HGZ-a, Časnog
suda odustaju od kandidiranja u buduća tijela HGZ-a, ali mogu
sudjelovati u izborima i sastavljati svoje liste.

9./ Sve osobe koje budu namjeravale sudjelovati na izbornim listama
imaju prethodno priložiti Potvrdu o nekažnjavanju, svoj CV i u kratkim
crtama pismeno svoje viđenje HGZ-a kao institucije i svoj prijedlog za
rješenje sadašnje krizne situacije.

Naravno, daljnja razrada ovog prijedloga do njegovog konačnog prihvata
je otvorena pregovorima obiju strana.

S poštovanjem,
Niko Đurić
Predsjednik HGZ-a

P.S.
Upozoravamo članove HGZ-a da novootvorena mail adresa
hageze1827[at]gmail.com nije službena, pa ne proizvodi bilo kakav
pravnoobvezujući učinak za članove HGZ-a.
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