
Zapisnik Skupštine Društva knjižničara Zadar 

17. lipnja 2016. 

 

Skupština Društva knjižničara Zadar održala se 17. lipnja 2016. s početkom u 13:00 sati u 

Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar. 

 

Dnevni red Skupštine: 

1. Izvješće predsjednika o radu Društva za proteklo razdoblje (od lipnja 2015. do lipnja 

2016.)  

2. Financijsko izvješće  

3. Članarina  

4. Prijave članova Društva za komisije u HKD-u 

5. Razno 

 

Ad. 1. -  2. 

Skupštinu je otvorio predsjednik Društva Mladen Masar čitanjem Izvješća o radu, nakon čega 

je prezentirao i Financijsko izvješće. Skupština je prihvatila izvješća 

 

Ad. 3. 

Nadovezujući se na Financijsko izvješće predsjednik je iznio prijedlog povećanja godišnje 

članarine Društva, o čemu je već bilo govora na ranijim skupštinama. Kao razlog za 

povećanje članarine naveo je činjenicu da HKD od svake članarine ubire 30 kuna, a da je za 

jednu mjesečnu ratu za održavanje računa banci potrebno uplatiti 76 kuna. Dugoročno je to 

neodrživa situacija, stoga je prijedlog da se članarina podigne na 70 kuna za ovu godinu, a 

narednu na 100 kuna. Glasovanjem se prijedlog prihvatio i članarina je podignuta na 70 kuna. 

Član Milko Belevski skrenuo je pozornost da je možda jednostavnije odmah podići članarinu 

na 100 kuna, što je nakon kraće rasprave i prihvaćeno te je konačno glasovanjem odlučeno da 

članarina za 2016. godinu bude 100 kuna.  

 

 

 



Ad. 4. 

Kolegica Vera Vitori i Martina Dragija Ivanović prijavile su svoje kandidature za komisije 

HKD-a, Vera Vitori za Komisiju za izgradnju i opremanje knjižnica, a Martina Dragija za 

Komisiju za teoriju i znanstveni rad. Skupština je glasovanjem odobrila da se njihove prijave 

pošalju HKD-u. 

 

Ad. 5. 

Kolegica Mirta Matošić upitala je što je s besplatnim CSSU radionicama, no njih više neće 

biti. 

Predsjednik Mladen Masar poslao je upit ravnateljici Gradske knjižnice Zadar i ravnatelju 

Znanstvene knjižnice Zadar upit o mogućnosti da članovi Društva knjižničara Zadar dobiju 

pravo besplatnog upisa u Gradsku knjižnicu Zadar i Znanstvene knjižnice Zadar. Ravnateljica 

GKZD se izjasnila pozitivno, a iz Znanstvene knjižnice još se čeka odgovor. Ispitat će se 

mogućnost članstva i u knjižnici Državnog arhiva u Zadru.  

 

Zapisničar 

Ante Kolanović 


