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Bilten broj 9. 
 
 
P  R  O  S  I  N  A  C   2 0 1 1 .  
 
 Poštovano članstvo, 
 Na žalost javili smo Vam se kroz Bilten svega jednom – s Biltenom broj 8. u prvoj polovici u 
ove godine. Za one koji nisu bili na sjednici Velikog plemićkog vijeća ima mnogo novosti. Svi oni 
koji su platili članarinu dobit će novi broj Glasnika broj 9. gdje je pored znanstvenih članaka i 
pregled sveukupnog rada Zbora tijekom 16 godina sa svim podacima uključivši i najnoviji i možda 
najznačajniji uspjeh Zbora da smo dobili svoj prostor i svoju adresu u Zagrebu u Teslinoj 13/1. 
 
 Ali prije svega s obzirom da je nešto manje od tri tjedna do Božićnih i Novogodišnjih 
praznika da Vam svima zaželimo: 
 

Sretan Božić i sve najbolje u  2012. 
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Rad Zbora: 
Održana je 13. sjednica Velikog plemićkog vijeća i umjesto bilo kakvog drugog izvještaja evo 
Zapisnik koji je odlično sastavila naša članica Ileana pl. Nutrizio-Blažević 
 

 
Trinaesta sjednica Velikoga plemićkog vijeća 5. 11. 2011. 
 
 Redovita 13. izborna sjednica Velikog plemićkog vijeća, povodom šesnaest  godina rada 
Hrvatskoga plemićkog zbora, održana je u Zlatnoj dvorani Hrvatskog instituta za povijest 5. 
studenog 2011.  u Zagrebu, Opatička 10. Sjednici je nazočilo  55 redovnih j članova   ( po Statutu 
¼ članstva čini kvorum a broj članova na dan sjednice je bila ukupno  210 – dakle 53)  i  oko 30 
gostiju . 
 Sjednica je započela intoniranjem hrvatske himne a zatim je predsjednik Hrvatskoga 
plemićkog zbora Ivo pl. Durbešić otvorio  sjednicu pozdravnom riječju. Izabrano je Radno 
predsjedništvo Velikog vijeća  Sjednice :  I. pl. Durbešić (predsjednik) ;  F. pl. Vrkljan i  M. pl. 
Maroja. 
 Minutom šutnje odana je počast preminulim članovima Hrvatskoga plemićkog zbora. U znak 
spomena na sve bolesne članove i one koji nisu više u mogućnosti prisustvovati skupovima 
potpisana su pozdravna pisma.  
 Skup su pozdravili slijedeći uzvanici: dr. Janos pl. Horkovics predstavnik udruge Mađarskih 
aristokrata,  predstavnik  udruge bosansko-hercegovačkog plemstva „Katarina Kotromanić“  mr. 
sc. Milenko Čolak,  predstavnik udruge „Bokeljske mornarice 809“ prim. dr.  Josip Gjurović, Josip 
degl Ivellio prestavnik Družbe „Braća hrvatskog zmaja“ i gospodin Leder , predstavnik Plemenite 
opčine Turopoljske. Svi su iskazali svoju spremnost za suradnjom. Neki su ponudili svoju potporu 
kao primjerice; predstavnik  „Udruge Katarine Kotromanić“ u smislu traženja izvornih dokumenata 
u BiH-a za potencijalne članove HPZ-a, iz „Bokeljske mornarice 809“ nude  svoje plemenite 
članove za  osnaženje HPZ-a,  pl. degl Ivellio nudi, u ime Družbe  „Braća hrvatskog zmaja“, 
prostorije u Kuli ili Ozlju za potrebe organiziranja  skupova HPZ-a te predlaže da Družba i HPZ 
ubuduće zajednički obilježe dan  Zrinskih i Frankopana.  Predsjednik se zahvaljuje na toplim 
riječima i  uručuje gostima znakove pažnje za sjećanje na ovu Sjednicu. 
 

 

Slijedilo je zatim svečano uručivanje zahvalnice gospođi Doroteji 

Murković pl. Puškarić za posebne zasluge u dobivanju prostora za 

sjedište HPZ-a. Gospodin Šikić, također zaslužan za ostvarenje tog 

značajnog cilja, nije zbog bolesti bio u mogućnosti preuzeti svoju 

zahvalnicu 
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 . 
 Važan dio sjednice predstavljalo je izlaganje Predsjednika HPZ-a , I. pl. Durbešić. Na vrlo 
iscrpan način podsjetio je  prisutne na bitne događaje i ostvarenja koja su se nizala tijekom 
šesnaest godina od osnutka Hrvatskog plemićkog zbora, točnije od 16. listopada 1995. u Zagrebu. 
Za potpuni tekst izlaganja vidi Glasnik br. 9 /listopad 2011. (str. 6 – 34).  
  
 Slijedila su niz izvješća o radu Hrvatskog plemićkog zbora od zadnje sjednice VPV-a do 
dana ove sjednice. 
 Rizničar Zbora, D. pl. Pozojević podnio je financijsko izvješće. Za razdoblje od prošle 
sjednice rashodi su bili 63055 kn, prijenos je bio 26304 kn a prihodi 47 755 kn. Tako da je saldo 
11005 kn. 
 Herold Zlatko pl. Barabaš  izvijestio je prisutne da je Heraldička komisija dobila četiri 
zahtjeva za prijem u članstvo a pozitivno su riješena  tri. U ime Plemićkog stola predlaže za prijem 
u članstvo HPZ-a slijedeće nove članove: Žarko pl. Gazzari, Vjeran pl. Marijašević i Ivan pl.Vučetić 
 Predsjednik Nadzornog odbora T. pl. Kallay potvrđuje da nakon uvida u poslovanje i 
financije nisu primijećene nepravilnosti u radu HPZ-a. 
 Predsjednik suda časti, M. pl. Prelogović, izvješćuje da temeljem Statuta nije bilo potrebno 
angažiranje. 
 Prijedlog  herolda Z. pl. Barabaša za prijem novih članova jednoglasno je prihvaćen.  
 Jednoglasno je također potvrđena ispravnost u radu dosadašnjem Plemićkom stolu i svim 
radnim tijelima koja su slijedom toga dobila razrješnicu. 
 Slijedila je diskusija nekih članova HPZ-a s primjedbama glede visine članarine  i slanje  
uplatnica na kućnu adresu. Nadalje ukazuje se na nedolično postupanje  jednog  Mažuranića u 
vezi  pristupa HPZ-a  C.I.L.A.N.E. Postavljeni su i zahtjevi da se transparentno stavi na uvid 
prijedlog za nove članove,  koji bi na taj način bili dostupni svima, a ne samo članovima heraldičke 
komisije. Traženo je također da se prosvjeduje protiv istupa Petera Doimi de Lupisa koji si prisvaja 
ime Frankopan u emisiji o Hrvatskim kraljevima na HRT.  
 Na kraju radnog dijela izborne sjednice Velikog vijeća iznesen je prijedlog novih članova  
Plemićkog stola i radnih tijela, te je za predsjednika HPZ-a predložen  Marko pl. Mladineo a za  
prvog zamjenika predsjednika Stipe pl Vučetić a drugog  Marjan pl. Maroja. 
  Svi su prijedlozi potvrđeni jednoglasno. 
Odluka 1. : Veliko plemićko vijeće donijelo je jednoglasno odluku da su izabrani predsjednik Marko 
Mladineo i prvi zamjenik predsjednika Stipe Vučetić  ovlašteni za zastupanje Hrvatskog plemićkog 
zbora. 

 

Izabrani predsjednik M. pl. Mladineo zahvalio se 
VPV-u na ukazanom povjerenju i u glavnim 
crtama iznio smjernice koje će slijediti za svog 
mandata. Također je zahvalio dosadašnjem 
predsjedniku I. pl. Durbešiću i uručio mu 
zahvalnicu Zbora. I. pl. Durbešić zahvalio je 
Velikom plemićkom vijeću ali i suradnicima- 
dužnosnicima Zbora na šestogodišnjoj suradnji i 
poželio novo izabranom predsjedniku puno 
uspjeha. Predao je također novom predsjedniku 
insignije predsjednika. 
 

 
  

Prijedlog liste kandidata za ostale dužnosnike Plemićkog stola su bile: 
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1.  Ivan Celio – Cega dipl. ing.  kancelar 
2.  Zlatko pl. Barabaš dipl. ing.  protonotar i herold 
3.  Kornel pl. Kallay dipl. ing.   protonotar 
4.  Goran pl.  Borelli dipl. ing.   notar 
5.  Davor pl. Pozojević dipl. oecc.  rizničar 
6.   Adriana pl.  Bona    rizničar 
7.  Vladimir Ivanišević dipl. ing.  webmaster 
8.  Mr. sc. Ivo pl. Durbešić   glavni urednik    
9.  Branko pl. Cindro dipl. ing.   urednik 
10.  Davor pl. Ivanišević dipl. ing  član za statutarna pitanja 
11.  Mladen pl.  Trupčević dipl. ing.  član za Bilten 
12.  Branimir von Vuchetich dipl. iur.  član za međunarodne veze 
13.  Siniša pl. Tartaglia dipl. ing.  predstavnik Ogranka Split 
14.  Marijan pl. Maroja prof.   predstavnik Ogranka Zadar 
15.  Snježana pl. Barabaš-Serčić prof. predstavnik Ogranka Osijek 
16.  Marko pl.  Mladineo dipl. oecc.  predstavnik Ogranka Južna Hrvatska 
17.    Frane pl. Vrkljan dipl. ing.   predstavnik ogranka PGI 

Sud časti Miroslav pl.. Prelogović dipl. ing, Tomislav pl. Kurelec prof., akademik Nenad pl. Cambj  
Nadzorni odbor: Tomislav pl. Kallay prof., Miroslav pl. Celio-Cega dipl. ing., Gaja pl. Pozojević dr. 
med. 
Senat: Ante pl. Rendić-Miočević prof.  

Nakon javnog glasanja izabrani su jednoglasno.  
Odluka 2.:  Veliko plemićko vijeće donijelo je jednoglasno odluku da su izabrani i Ivan Celio Cega 
te  Goran Borelli također ovlašteni za zastupanje Hrvatskog plemićkog zbora. 
 (pojedina zaduženja dana su na konstituirajućoj sjednici dužnosnika 6.11. 2011.) 
 Uslijedio je koncert članice HPZ-a, mezzosopranistice Nataše pl. Antoniazzo uz glasovirsku 
pratnju Ljudmile Šumarove. Na programu su bila djela J. Hatze, I. pl. Zajca i F. Liszta.  
 Nakon ugodnog opuštanja tijekom glazbenog intermezza slijedila je svečana podjela 
povelja, znakova i iskaznica HPZ-a novim članovima.  
  

Tijekom ove sjednice uručene su povelje o 

članstvu Žarku. pl. Gazzari, Ivi. pl. Vučetić i 

Vjeranu pl. Marijaševiću a Fani. pl. Kušćić-

Jelaska te Markusu. pl. Hreljanović  koji su 

primljeni u HPZ prošle godine ali zbog 

spriječenosti nisu tada bili nazočni. Novo primljeni 

članovi potpisali su pridržavanja Statuta i 

plemićkog etičkog kodeksa 

Ivan pl. Vučetić zahvalio se u ime novoprimljenih 

članova. 

 
 Intoniranje  himne HPZ-a značilo je završetak radnog i svečanog dijela sjednice Velikog 
plemićkog vijeća. 
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 Slijedilo je druženje na prigodnom domjenku a potom se nekolicina članova uputila 
pogledati izložbu u Galeriji Klovićevi dvori pod nazivom  „Strast i bunt – ekspresionizam u 
Hrvatskoj“, te nove prostorije Zbora u Teslinoj 13/1 
 Navečer se u hotelu Palace održala već tradicionalna svečana večera. Dobrodošla prilika 
za članove HPZ-a da se u ugodnom ozračju bolje upoznaju  i druže.  
 Oko organizacije sjednice Velikog plemićkog vijeća  istakli su se : Zlatko pl. Barabaš, 
Adriana pl. Bona, Anamarija Durbešić,  Davor i Vladimir pl. Ivanišević  Kornel i Tomislav pl. Kallay,  
Marko pl. Mladineo,  Mato pl. Pažić, Davor pl. Pozojević, Miroslav pl. Prelogović, Branimir von 
Vuchetich, Miroslav i Stipe pl. Vučetić  te Ivo pl. Durbešić. 
 
Rad Plemićkog stola 
 Plemićki stol se sastao poslije sjednice VPV 5.11. na dvije sjednice, ali su se dužnosnici 
neformalno sastajali svaki ponedjeljak (odabran je dan u tjednu kad nikad nema utakmica !). Među 
ostalim odlučeno je da je prvi ponedjeljak u mjesecu službeni sastanak Plemićkog stola, a zadnji 
ponedjeljak sastanak članstva. 

 
Odlučeno je da će se Božićni domjenak održati u srijedu 28. 12. 2011. u 19 sati u novim 

prostorijama Zbora 
 

pa je eto ovo poziv svim članovima da prisustvuju tom sastanku. 
 
 U siječnju 30. 1. 2012. bit će sastanak članstva s predavanjem ravnateljice Trogirskog 
muzeja i naše članice dr. sc. Fani pl. Celio Cega. 
 
 Rizničari apeliraju na članove da se plati članarina – mnogi to još nisu učinili. Naši bankovni 
računi su kod Zagrebačke banke Jelačićev trg 10, Zagreb Hrvatska :  

• Matični broj     1167715 
• Broj žiro računa    2360000-1101593841–ZB 
• Devizni račun    SWIFT ZABA HR2x2100243705 
• Iban      HR 5023600001101593841 

 Članovi koji će ili su platiti članarinu dobit će na kućnu adresu Glasnik broj 9. 
 Posebno ćemo još jednom pismeno upozoriti one koji nisu platili članarinu dvije godine, da 
ćemo poslije 1.1. 2012. biti prisiljeni zatražiti od njih povrat povelje o članstvu i znaka, te   brisati ih 
iz članstva u Hrvatskom plemićkom zboru. Sukladno tome, objaviti ćemo njihova imena u našim 
glasilima s naznakom da nisu više naši članovi. 
 Skrećemo vam pažnju da je redovno plaćanje članarine udruzi čiji ste članovi ujedno znak 
poštovanja i izraz lojalnosti prema načelima koja ste prihvatili svojim potpisom prilikom učlanjenja. 
 
 Pozivamo naše članove također da posjete naše stranice na webu. 
 
 Na skladištu imamo sve brojeve glasnika  besplatno (od 2 do 9) i slike sa svih sjednica VPV 
pa i zadnje na CD kao i i himnu Zbora na CD ( nažalost uz cijenu od 50 kn)  
 
 Rad ogranaka 
 Moramo pohvaliti rad svih naših pet ogranaka. Svi su održali tijekom ove godine svoje 
sastanke. Posebno je bio aktivan naš najbrojniji ogranak „Južna Hrvatska“ 
 Naš Ogranak Osijek organizirao je vrlo uspješan sastanak na kojem je Osječka redakcija 
HRT snimila polsatnu emisiju o radu Zbora i Ogranka. 
 Ogranak za Primorsko-goransku i Istarsku županiju ili kako je radno zovemo Ogranak 
Opatija bio je također aktivan. Imaju posebno sreću da imaju dragog i aktivnog prijatelja Ogranka  
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gospodina Milana Manolu kome se Zbor 
zahvalio primjerenom zahvalnicom. Prijedlog je 
da se iduća Sjednica Velikog plemićkog vijeća 
održi u Opatiji. 
 
 Eto toliko za sada. Nadamo se da ćemo 
uskoro javiti u novoj godini 
 
       
    Urednici 
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