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Z a p i s n i k redovne Skupštine Knjižničarskog društva Rijeka
održane 16.11.2017. godine, u 13.30 sati, u prostoru
Glagoljice Sveučilišne knjižnice Rijeka, Dolac 1
13.30 Okupljanje članova, prijava, uplata članarine, popis članova, popis članova i
uplata rezervacije autobusa za odlazak na stručni izlet 23. Sa(n)jam knjige u Puli
14.00 Pozdravna riječ
14.00-14.30 Izlaganje mr.sc. Maje Cvjetković: Važnost provođenja programa
informacijskog opismenjavanja unutar sustava srednjoškolskog obrazovanja (studija
slučaja Građevinske tehničke škole Rijeka)

14.30 Radni dio Skupštine
Predsjednica predlaže sljedeći d n e v n i r e d :
1. Izbor radnih tijela Skupštine (radno predsjedništvo, zapisničar, ovjerovitelji
zapisnika, verifikacijski odbor)
2. Izvješće predsjednice o radu Društva za razdoblje između dvije skupštine
3. Financijsko izvješće od 06. srpnja 2016. do 31. prosinca 2016. , od 1. siječnja 2017.
do 16. listopada 2017.
4. Izvješće Nadzornog odbora za razdoblje između dvije skupštine
5. Imenovanje Ocjenjivačkog odbora za dodjelu Povelje Ivan Kostrenčić 2018.
6. Plan rada i financijski plan za 2018. godinu
7. Stručni posjet članova KDR-a Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula i 23. Sajmu
knjiga, u Domu hrvatskih branitelja u Puli, 1.12.2017.
8. Razno
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad 1.
Predsjednica predlaže izbor radnih tijela Skupštine:
Radno predsjedništvo u sastavu: Jasminka Kovačević, Mario Šlosar, Alica Kolarić

Verifikacijski odbor u sastavu: Maja Cvjetković, Branko Benčić, Ljiljana Bevandić
Zapisničarka: Jasminka Kovačević
Ovjerovitelji zapisnika: Ada Prpić, Mario Šlosar,
Prijedlozi za radna tijela Skupštine jednoglasno su prihvaćeni.

Predsjednica poziva radno predsjedništvo da preuzme vođenje skupštine te da između
sebe izabere predsjedavajućeg. Radno predsjedništvo za predsjedavajuću izabire Alicu
Kolarić.
Predsjedavajuća preuzima vođenje Skupštine i poziva Verifikacijski odbor da izvijesti o
broju nazočnih kako bi se utvrdilo ima li Skupština kvorum.
Skupštini prisustvuje 41 član od ukupno 95 redovnih članova Društva.
U ime Verifikacijskog odbora Maja Cvjetković obavijestila je prisutne da je na Skupštini
prisutan 41 član od ukupno 95 redovnih članova Društva, što nije natpolovična
većina. Skupština se u skladu s čl. 18 Statuta odgađa za pola sata kada
može donositi valjane odluke većinom nazočnih članova te je Skupština nastavila s
radom.
Ad 2.
Predsjednica

KDR-a Korina Udina podnosi izvješće o radu Društva za razdoblje

između dviju skupština od 06.07.2016. do 16.11.2017.
Prisutni jednoglasno usvajaju izvješće predsjednice o radu Društva za razdoblje između
dviju skupština (Izvješće predsjednice sastavni je dio i privitak ovog zapisnika.)
Ad 3.
Blagajnica Sanja Kosić podnosi Financijsko izvješće za razdoblje između dviju
Skupština.
Prisutni jednoglasno prihvaćaju financijsko izvješće za razdoblje između dviju
Skupština. (Financijsko izvješće je sastavni dio i privitak ovog zapisnika.)
Ad 4.
Član Nadzornog odbora Niko Cvjetković podnosi izvješće Nadzornog odbora za
razdoblje između dviju skupština. Nadzorni odbor nema primjedbi na rad Društva u
proteklom razdoblju.
Prisutni jednoglasno prihvaćaju izvješće Nadzornog odbora.
(Izvješće NO je sastavni dio i privitak ovog zapisnika.)
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Ad. 5
Predsjednica je predstavila Plan rada i Financijski plan Društva za 2018. godinu
Jednoglasno su usvojeni Plan rada i Financijski plan Društva za 2018. godinu.
(U privitku: Plan rada za 2018. i Financijski plan za 2018. godinu)
Ad 6.
Temeljem zaključaka UO održanog 30.10.2017. predsjednica predlaže pokretanje
postupka za dodjelu Povelje Ivan Kostrenčić na Izbornoj skupštini 2018. godine te
imenovanje Ocjenjivačkog odbora u sastavu: Niko Cvjetković, Ljiljana Črnjar, Koraljka
Mahulja Pejčić, Gabrijela Mahmutović i Ada Prpić. Predlaže se i hodogram za
provedbu:
•

Konstituiranje Ocjenjivačkog odbora – do 10. prosinca 2017.

•

Javni poziv objave za predlaganje kandidata – do kraja prosinca 2017.

•

Rok za podnošenje prijedloga: do kraja veljače 2018. i nakon toga roka neće se
primati prijedlozi na razmatranje

•

Ocjenjivački odbor obrazložene prijedloge treba dostaviti Upravnom odboru do
kraja travnja 2018.

Jednoglasno je izabran Ocjenjivački odbor za dodjelu Povelje Ivan Kostrenčić u
predloženom sastavu: Ljiljana Črnjar, Niko Cvjetković, Koraljka Mahulja Pejčić,
Gabrijela Mahmutović i Ada Prpić, kao i predloženi hodogram postupanja.
Ad 7. Prisutne je predsjednica KDR-a obavijestila da će se zainteresirani članovi KDR-a
za odlazak na stručni izlet u Pulu, u Gradsku knjižnicu i čitaonicu, te na 23.Sajam
knjiga u Puli izvijestiti o polasku i planu puta u srijedu, 22.studenog 2017.

Ad 8. Pod točkom razno predsjednica je zahvalila svima koji su podržali akciju Dajem
knjigu i njen rad u razdoblju između dviju skupština.
Ravnateljica GK Opatija Suzana Šturm Kružić je primijetila da je organizacija 43.
Izborne skupštine HKD-a u hotelu Ambasador u Opatiji dogovarana bez aktivnog
sudjelovanja KDR-a i GK Opatija kao ravnopravnog partnera. Prisutni članovi podržali
su mišljenje većine da je to neprimjeren odnos HKD-a prema regionalnoj podružnici i
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odgovornim ljudima u njoj jer je ogranku u Primorsko-goranskoj županiji i ravnateljici
GK Opatija priopćena samo odluka o tome od predsjednice HKD-a.
Skupština KDR-a je završila sa radom u 15.30 sati.

Zapisničarka:
______________________________
Jasminka Kovačević, tajnica KDR-a

Predsjednica KDR-a:
__________________
dr.sc. Korina Udina

Ovjerovitelji zapisnika:

___________
Ada Prpić

_____________
Mario Šlosar
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