Zapisnik Izborne Skupštine Društva knjižničara Zadar

Izborna Skupština Društva Knjižničara Zadar održana je 29. lipnja 2015. s početkom u 12:45
sati u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar.
Dnevni red:
1. Izvješće predsjednika o radu Društva za proteklo razdoblje (od lipnja 2013. do lipnja
2015.)
2. Financijsko izvješće
3. Predstavljanje izmjena Statuta Društva prema novom Zakonu o udrugama
4. Izbor predsjednika Društva
5. Razno

Prisutno je bilo 20 članova, pa je, obzirom da Društvo broji 31 člana, kvorum postignut.
Članovi prije Skupštine nisu dobili kopije Izvješća o radu i Financijskog izvješća, za što se
tajnik Društva Ante Kolanović ispričao.

1. Izvješće predsjednika Društva za proteklo razdoblje (od lipnja 2013. do lipnja
2015.)
Predsjednik Mladen Masar daje izvještaj o radu za period od lipnja 2013. do lipnja 2015.
Društvo je održalo razna predavanja o različitim temama, izložbu, i prijavilo projekt na
natječaj OTP banke. U svrhu prepoznatljivosti i javnog prisustva Društva knjižničara Zadar,
Društvo je nedavno prijavilo na Natječaj "Zajedno smo jači" OTP banke projekt "Zadar Time
Machine". Riječ je o interaktivnoj karti Grada Zadra kroz različita povijesna razdoblja.

Projekt se sad vodi pod Gradskom knjižnicom Zadar. Stav je Skupštine da projekt u Izvješću
o radu nije dovoljno jasno objašnjen.
Dogovoreno je da će se poslati službeni dopis na adresu Državnog arhiva Zadar za
organizaciju predavanja o građi o Zadru koja je u arhiv pristigla u zadnjih 10 godina.
Društvo broji 31 člana koji je platio članarinu za 2014. godinu, dok je za tekuću 2015. godinu
članarinu platilo 11 članova.

Izvješće o radu jednoglasno se prihvaća.

2. Financijsko izvješće
Predsjednik Društva Mladen Masar objašnjava financijski izvještaj za period od lipnja 2013.
do lipnja 2015.
Odmah na početku istaknut je novonastali problem – dosadašnja računovotkinja Ljubica
Čolak više ne želi raditi taj posao pa je potrebno pronaći neko drugo rješenje.
U financijskom izvješću nije navedena transakcija kojom je djelatnici GKZD Dajani Brunac
plaćen put na IFLA konferenciju u Singapur. Milenka Bukvić, članica Nadzornog odbora, nije
suglasna za takvo financijsko izvješće.
Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti, financijski je potpomoglo izdavanje
Vodiča po knjižnicama Zadarske županije.
Skupština prihvaća Financijsko izvješće.

3. Predstavljanje izmjena Statuta prema novom Zakonu o udrugama
Tajnik Društva Ante Kolanović predstavlja prijedlog izmjena Statuta, radi potrebe za
usklađivanjem istog s novim Zakonom o udrugama, što je potrebno učiniti do listopada 2015.
Izneseni prijedlog Statuta napravljen je prema uputama Odjela za udruge građana i besplatnu
pravnu pomoć pri Uredu državne uprave u Zadarskoj županiji.

Istaknuto je da neke izmjene učinjene zbog Zakona nisu raspravljive, dok druge jesu.
Kolegica Martina Dragija Ivanović nije mogla prisustvovati, no putem e-maila je dostavila
nekoliko sugestija koje su predočene Skupštini i jednoglasno prihvaćene i uvrštene u Statut.
Prava i obveze članova Društva su šire u odnosu na stari Statut.
Pojam Udruga u prijedlogu Statuta zamijenjen je pojmom Društvo (zbog sile Zakona).
U slučaju sporova između članova primjenjuju se odredbe Zakona o mirenju. U slučajevima
kad postupak mirenja ne uspije, Skupština osniva Arbitražno vijeće čija je odluka konačna.
U ovom prijedlogu Statuta ne predviđa se Nadzorni odbor, obzirom da Zakon o udrugama
predviđa samo 3 obavezna tijela (Predsjednik, Potpredsjednik i Tajnik). Milenka Bukvić
predlaže da se Nadzorni odbor ipak uvrsti u novi Statut. Predsjednik Mladen Masar,
uspoređujući rad DKZ-a s drugim udrugama (u kojima je član, osnivač, tajnik i predsjednik),
objašnjava da postojanje velikog broja tijela unutar Društva (i udruga općenito) komplicira i
koči rad. Obzirom da izvješća (o radu i financijsko) nisu dostavljena ranije Nadzornom
odboru i da ih Nadzorni odbor nije odobrio (Nota bene: Nadzorni odbor se nikad nije ni
sastao, a Skupštini je prisustvovala jedino članica Milenka Bukvić, dok član Tomislav
Blažević i predsjednik Ivan Pehar nisu bili nazočni), Milenka Bukvić predlaže prekid
Skupštine.
Skupština je prekinuta i odgođena za jesen.
4. Izbor predsjednika i tijela društva
Rasprava o ovoj točki nije održana. Društvo je trenutno bez predsjednika jer je trenutnom
predsjedniku istekao mandat. Kako nije usvajan novi Statut nisu birana ni nova tijela koja bi
Statut trebao sadržavati, kao likvidator.
5. Razno
Rasprava o ovoj točki nije održana.
Zapisnik izradili:
Jakov Marin Vežić

