
  

 

Hrvatski Telekom 
 
 

Zagreb – 2. srpnja 2020.                                       

 

Hrvatski Telekom d.d. 

Radnička cesta 21, HR – Zagreb 

Redovna dionica: HT (ISIN: HRHT00RA0005) LEI: 097900BFHJ0000029454 

Kotacija: Zagrebačka burza, službeno tržište Matična država članica: Republika Hrvatska 

 
 
Nova organizacija Uprave 

 
Hrvatski Telekom (Reuters: HT.ZA; Bloomberg: HTRA CZ), vodeći pružatelj telekomunikacijskih usluga 

u Hrvatskoj, objavljuje novosti vezane za promjene u Upravi. 

 

Nadzorni odbor je jučerašnjom odlukom dao svoju suglasnost na novu organizacijsku strukturu Uprave 

Hrvatskog Telekoma, sukladno kojoj se ukida funkcija člana Uprave za Poslovne korisnike i premješta se 

u područje odgovornosti predsjednika Uprave čime se Uprava sastoji od pet članova umjesto 

dosadašnjih šest. 

 

Unutar područja odgovornosti predsjednika Uprave uvodi se nova organizacija u segmentu Poslovnih 

korisnika s dva potpredsjednika odgovorna izravno predsjedniku Uprave, a nova organizacija treba 

stupiti na snagu 1. kolovoza 2020. godine. 

 

Od 1. kolovoza, Marijana Bačić će preuzeti poslove potpredsjednice za korporativnu prodaju i ICT usluge 

a Jerko Dumanić poslove potpredsjednika za Prodaju malim i srednjim poslovnim korisnicima 

(VSE/SME), Marketing poslovnih korisnika i Upravljanje prodajnim kanalima.  

 

Marijana je od 2001. godine svoju karijeru gradila u Hrvatskom Telekomu, počevši kao specijalistica za 

podatkovne mreže u području Tehnike, zatim kao suradnica za Kontroling i planiranje u Financijama, 

voditeljica Ključnih poslovnih korisnika (Key Account Manager), direktorica Odjela za prodaju realnom, 

trgovačkom i uslužnom području te je napredovala do funkcije direktorice Sektora korporativne prodaje. 

 

Jerko Dumanić je nakon višegodišnje inozemne karijere radeći za Stonepath Group i Solomon Smith 

Barney u SAD-u i Švedskoj od 2002. godine obnašao više rukovodećih funkcija unutar HT Grupe, između 

ostalih i dužnost člana Uprave Iskona i HT Eroneta, a posljednjih šest godina bio je direktor Sektora za 

marketing poslovnih korisnika Hrvatskog Telekoma. 

 

Upravu Hrvatskog Telekoma čini pet članova i to: Kostas Nebis (CEO), predsjednik Uprave, Nataša 

Rapaić (COO Residential), članica Uprave zadužena za Privatne korisnike, Ivan Bartulović (CHRO), član 

Uprave zadužen za ljudske resurse, Daniel Daub (CFO), član Uprave zadužen za financije, i Boris Drilo 

(CTIO), član Uprave zadužen za tehničke i informacijske funkcije. 
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Kontakt 

Hrvatski Telekom, Odnosi s investitorima  

Marina Bengez Sedmak   

Tomislav Bajić 00 385 1 491 1114 

E-mail ir@t.ht.hr  

 

Web-stranica www.t.ht.hr/investitori  

  

Instinctif Partners   

Kay Larsen / Adrian Duffield +44 (0)20 7457 2020 

 

 

O  Hrvatskom Telekomu  

Hrvatski Telekom (HT) vodeći je pružatelj telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj, a kroz svoje Poslovne 

jedinice za privatne i poslovne korisnike opslužuje 0,8 milijuna korisnika u nepokretnoj mreži, 2,3 

milijuna korisnika u pokretnoj mreži i 736 tisuća širokopojasnih pristupnih linija. 
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