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Dnevni red:  

1. Otvaranje Skupštine  

      (himna, pozdrav sudionicima) 

2. Usvajanje dnevnoga reda 

3. Izvješće o radu i financijsko izvješće za proteklu godinu 

4. Izvješće Nadzornoga odbora o nadzoru nad poslovanjem Udruge 

5. Usvajanje izvješća za proteklu godinu 

6. Izvješće tajnice Udruge o radu u protekloj godini 

7.       Prijedlog i usvajanje Plana rada, financijskoga plana za 2017. i   
       strateškoga plana za 2017. i 2018. godinu 

8.        Rasprava o Smjernicama razvoja Udruge: članstvo, partneri,  
       projekti… 

9.        Predlaganje počasnih članova  

10.  Pitanja i prijedlozi, razno 

 

Na početku 15. Skupštine Hrvatske udruge školskih knjižničara utvrđeno je 

da nije nazočan dovoljan broj članova tj. da je nazočno manje od 99 članova 

koliko ih je potrebno za rad Skupštine. Prema Statutu HUŠK-a Skupština je 

odgođena na 15 minuta nakon kojih je započela sjednica. 

 

 



 
 

1. Predsjednica Vanja Jurilj pozdravila je sve članove HUŠK- a i pozvala 

sve nazočne da početak rada započne pozdravom domovini. 

Uslijedila je himna Republike Hrvatske. 

2. Nakon što je prebrojavanjem utvrđeno da je na Skupštini nazočno 77 

članova, predsjednica Jurilj predložila je usvajanje dnevnoga reda te 

je on jednoglasno usvojen.  

3. U nastavku rada Skupštine, predsjednica Jurilj podnijela je Izvješće o 

radu i financijsko izvješće za proteklu godinu (u prilogu). Svi članovi 

su sve dokumente o kojima je podneseno izvješće dobili zajedno s 

pozivnicom i radnim materijalom Skupštine.  

4. Predsjednica je utvrdila da je rad HUŠK-a za proteklo razdoblje bio 

uspješan, ali isto tako smatra da se većom uključenošću članova 

može još više unaprijediti. Istaknula je i izdvojila iz izvješća o radu 

uspješno predstavljanje HUŠK-a na međunarodnoj razini, organizaciju 

aktivnosti i programa koje su namijenjene svim knjižničarima bez 

obzira na članstvo u Udruzi. Predsjednica Jurilj izvijestila je i o svom 

imenovanju za predsjednicu Udruge školskih knjižničara Europe te o 

sudjelovanju na međunarodnom skupu u Japanu.  U sljedećoj godini 

vidi prostor za unaprjeđenje suradnje s fakultetima i povećanjem 

potpore događanjima koje organizira HUŠK. Predsjednica se osvrnula 

i na financijski izvještaj za prošlo razdoblje koji su članovi prethodno 

pročitali (u prilogu). HUŠK djeluje kao neprofitna organizacija s 

jednostavnim knjigovodstvom. Posebno je istaknula da je dio 

poslovanja Udruge ostvaren i izravnom razmjenom roba i usluga s 

poslovnim partnerima, kao i darivanjem usluga od strane poslovnih 

partnera. U provedenim aktivnostima Udruge sudjelovalo je 117 

volontera - članova Udruge i utrošeno je okvirno 2958 sati rada. 

Predsjednica  je istaknula vrijednost volonterskog rada pojedinih 

članova utvrdivši da, kada bi se vrijednost učinjenoga rada 

obračunavala prema prosječnoj cijeni sata rada prošle godine u 

Hrvatskoj, njegova vrijednost bi premašila ukupan godišnji prihod 

Udruge. 

 

 

 



 
 

5. Predsjednica Vanja Jurilj dala je riječ predsjednici Nadzornog odbora 

HUŠK-a Ines Krušelj Vidas koja je pozdravila sve nazočne članove i 

utvrdila da je uvidom u poslovanje HUŠK-a, Izvješće o radu i 

financijsko izvješće, Nadzorni odbor dao pozitivno mišljenje o radu 

Udruge.  

 

6. Nakon iznošenja izvješća, predsjednica Jurilj dala je izvješće na 

usvajanje. Članovi su jednoglasno  usvojili Izvješće o radu i financijsko 

izvješće za proteklu godinu. 

 

7. Tajnica Udruge Anita Tufekčić dala je izvješće o radu u protekloj 

godine. Izvijestila je da se broj članova Udruge povećao i da Udruga 

trenutno ima 299 članova. Ustvrdila je da je članstvo potrebno 

animirati da više sudjeluje u radu i aktivnostima HUŠK- a, a isto tako 

da izvršavaju svoje obveze plaćanja članarine (u prilogu). 

Nakon iznošenja izvješća, predsjednica Jurilj dala je prijedlog izvješća 

na usvajanje. Članovi su jednoglasno usvojili Izvješće tajnice Udruge o 

radu u protekloj godini  

8. Prijedlog i usvajanje Plana rada, financijskoga plana za 2017. i  

strateškoga plana za 2017. i 2018. godinu, predsjednica Jurilj  iznijela 

je članovima koji su imali mogućnost prijedlog pročitati prije sjednice. 

Istaknula je najvažnije zadatke i ciljeve HUŠK-a za navedeno 

razdoblje: unaprijediti aktivnosti za promicanje čitanja, pokrenuti 

izradu Vodiča za školske knjižnice, aktivirati članove po podružnicama 

jer se prema radu podružnica vrednuje rad Udruge, unaprijediti 

suradnju s drugim udrugama u zemlji i sličnim udrugama na 

međunarodnoj razini. U svezi s tim ove godine je i financijski plan 

prilagođen planu rada i aktivnostima koje se namjeravaju provoditi. 

Predsjednica Jurilj dala je Plan rada, financijski plan za 2017. i 

strateški plan za 2017. i 2018. godinu na usvajanje i on je jednoglasno 

usvojen.  

9. Predsjednica Jurilj dala je mogućnost članovima da iznesu svoje 

primjedbe i prijedloge o  Smjernicama razvoja Udruge: članstvo, 

partneri, projekti…  

 



 
 

 

 

Korina Udina  je istaknula da su školski knjižničari najbrojniji 

knjižničari, ali najmanje aktivni u promicanju  svoga zvanja i školskog 

knjižničarstva uopće. Poziva na uključenje i angažiraniji rad svih 

knjižničara u HUŠK-u jer je to jedini način da Udruga pokaže svoju 

snagu. 

Ivana Perić smatra da je potrebno povećati članarinu jer bi se tako 

potpomogao rad Udruge. Korina Udina predlaže članarinu 200 kuna, 

a Bojan Lazić ne podržava povećanje članarine jer smatra da ono u 

znatnoj mjeri financijski ne potpomaže rad Udruge, a da povećanje 

ne bi djelovalo poticajno na pridobivanje novih članova. Isto mišljenje 

je podijelio i Denis Vincek.  

Anica Tkalčević je istaknula da je najveći problem HUŠK-a  

nezainteresiranost njenih članova i da se to mora promijeniti jer je u 

drugim profesijama članstvo u ovakvim udruženjima stvar statusa. 

Monika Meštrović je predložila glasovanje o visini članarine. Nakon 

kraće rasprave i iznošenja različitih prijedloga, određeno je  

izjašnjavanje o povišenju članarine na 100 kuna. Vanja Jurilj je 

pojasnila da se povećanje članarine može početi primjenjivati tek od 

2018. godine.  

Glasovanju je pristupilo 69 članova koliko ih je bilo nazočno u tom 

trenutku na Skupštini. Nakon glasovanja utvrđeno je da je 36 članova 

glasovalo za, 20 je bilo suzdržanih i 13 protiv.   

10. Predsjednica Jurilj je zahvalila svim članovima na sudjelovanju u radu 

skupštine, pozvala li na angažiraniji rad u podružnicama i promociju 

školskog knjižničarstava.  

 

 

 

 



 
 

 

Zapisničarka: 

 Ivana Čarapina, prof. i dipl. bibl.  

 

 

Ovjerovitelji Zapisnika: 

 

Goranka Braim Vlahović, prof. i dipl. knjiž.  

Beata Doko, dipl. knjiž.  

 

 

Predsjednica Hrvatske udruge školskih knjižničara: 

Vanja Jurilj, dipl. komp. i dipl. knjiž. 

 


