
 
 

 

 

 

 

ZAPISNIK  

sa 16. Skupštine Hrvatske udruge školskih knjižničara 

održane u četvrtak, 19. travnja 2018. od 18 do 19.30 

Hotel Valamar Corinthia, Baška na otoku Krku 

 

Prisutan: 81 član Udruge 

 

 

Dnevni red  

1. Otvaranje Skupštine (himna, pozdrav sudionicima) 

2. Usvajanje dnevnog reda 

3. Prijedlog i usvajanje izvješća za proteklu godinu 

4. Prijedlog i usvajanje plana rada, financijskog plana za 2018. i 

strateškog plana za 2018. i 2019. godinu 

5. Izbor članova stručnih povjerenstava Udruge  

6. Nagrada Poezija među profesijama – obrazloženje, rasprava i 

usvajanje Pravilnika 

7. Rasprava o Smjernicama razvoja Udruge: članstvo, partneri 

8. Što je potrebno za uspjeh rada Udruge, predavanje Nebojše 

Tepšića, Katarina Zrinski d.o.o., Varaždin  

9. Predlaganje počasnih članova 

 



 
 

 

 

Dokumenti u prilogu dnevnog reda: 

Uz točku 3. Izvješće tajnice Udruge o radu u 2017. godini 

Uz točku 3. Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2017. godinu 

Uz točku 4. Prijedlog plana rada i financijskog plana za 2018. te strateškog  

                   plana za 2018. i 2019. godinu 

 

 

Ad 1. 

Prilikom otvorenja 16. Skupštine Hrvatske udruge školskih knjižničara 

izvedena je nacionalna himna. Predsjednica Udruge Vanja Jurilj pozdravila je 

prisutne članove i zamolila tajnicu Udruge da obavijesti prisutne članove o 

ukupnom broju članova i broju članova potrebnih za kvorum. 

Tajnica Anita Tufekčić obavijestila je prisutne da je prema evidenciji članova 

trenutni broj redovitih članova 559. U skladu sa Statutom Udruge, za kvorum 

je potrebno186 redovitih članova. 

Brojanjem je utvrđeno da je na 16. Skupštini Hrvatske Udruge školskih 

knjižničara održanoj u hotelu Valamar Corinthia, u Baškoj na otoku Krku bio 

prisutan 81 redoviti član. S obzirom da nije bio zadovoljen kvorum, u skladu s 

odredbama Statuta, sjednica je odgođena za 15 minuta. Nakon isteka toga 

vremena, odluke su pravomoćno mogli donositi nazočni članovi. 

Ad 2. 

Predsjednica Udruge Vanja Jurilj pročitala je dnevni red koji je jednoglasno 

usvojen. 

Ad 3. 

Sljedeća točka dnevnog reda bilo je Izvješće tajnice o radu Udruge u 

protekloj godini koje je, također, jednoglasno usvojeno. 

Pročitano je i Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2017. godinu koje je 

također jednoglasno usvojeno. 

Ad 4. 

Pročitano je i Izvješće Nadzornog odbora. Budući da nitko nije imao 

primjedbe na njega,  jednoglasno je usvojeno. 

Prijedlozi plana rada i financijskog plana za 2018. te strateškog plana za 
2018. i 2019. godinu pročitani su i jednoglasno usvojeni. 



 
 

 

Ad 5. 

Peta točka dnevnog reda bila je osnivanje stručnih povjerenstava. 

Predloženo je osnivanje sljedećih stručnih povjerenstava s početnim 
članovima: 

Povjerenstvo za promidžbu i odnose s javnošću: Goranka Braim 
Vlahović, Vedran Škarica i Vanja Jurilj. 

Goranka Braim Vlahović je predložila da se iz svake podružnice javi jedan 
član koji bi pomagao u radu ovog Povjerenstva. 

Povjerenstvo za primjenu zakona i pravilnika: Bojana Beata Doko i Tanja 
Radiković. 

Povjerenstvo za stručno istraživački rad: Marija Purgar, Ana Sudarević,  
Ana Saulačić, Gordana Šutej i Jasna Milički. 

Povjerenstvo za materijalne uvjete za izvođenje projekata i programa: 
Vanja Jurilj i Anica Tkalčević 

U sklopu ove točke dnevnog reda, birani su i novi članovi Povjerenstva za 

dodjelu Nagrade Višnja Šeta. S obzirom na to da je članicama Povjerenstva 

Korini Udini i Irji Jerković istekao drugi mandat, birani su novi članovi. 

Predloženi su novi članovi Povjerenstva: Koraljka Mahulja-Pejčić iz 

Primorsko-goranske županije i Boris Popinjač iz Zagrebačke županije. 

Predloženi novi članovi Povjerenstva za dodjelu Nagrade Višnja Šeta  

jednoglasno su prihvaćeni!  

Ad 6. 

Nagrada Poezija među profesijama. 

Nakon toga, razgovaralo se o razlozima pokretanja dodjele nove nagrade 
Hrvatske udruge školskih knjižničara i obrazložio se s njome povezani 
Pravilnik.  

Pravilnik za Nagradu Poezija među profesijama usvojen je sa 77 glasova za, 

4 suzdržana i bez glasova protiv.  

Predloženo je Povjerenstvo za dodjelu Nagrade Poezija među profesijama. 

Predloženi članovi bili su: Goranka Braim Vlahović, Tanja Radiković, Monika 

Meštrović i Vedran Škarica. Prilikom glasanja za predložene članove 

Povjerenstva, 80 članova je bilo za, 1 član je bio suzdržan, nitko nije bio 

protiv, tako da je novo Povjerenstvo izabrano! 

Razmatrala se mogućnost o zajedničkom pravilniku za sve nagrade koje 

dodjeljuje Udruga, no od tog se prijedloga odustalo nakon provedene 

rasprave. 

 



 
 

 

Ad 7. 

Kad se razgovaralo o Smjernicama razvoja Udruge, predsjednica Vanja Jurilj  

spomenula je mogućnost skupnog učlanjenja u Međunarodnu udrugu 

školskih knjižničara (IASL) – uz plaćanje članarine u iznosu od 1 dolara po 

članu. Članovi Hrvatske udruge školskih knjižničara bi, kao pridruženi članovi 

IASL-e, imali pristup najvećoj svjetskoj online bazi podataka o školskom 

knjižničarstvu, popuste na kotizacije za stručne skupove i redovite 

newslettere. Hrvatska udruga školskih knjižničara izdvojila bi taj iznos za 

svakog svog člana, problem koji to otežava je neredovito plaćanje članarine. 

Nakon kraće rasprave, članovi su predložili 15. veljače kao krajnji rok za 

plaćanje članarine za tekuću godinu.  

Ad 8. 

Gost na Skupštini bio je Nebojša Tepšić, vlasnik nakladničke kuće Katarina 

Zrinski d.o.o. iz Varaždina, koji je održao kratko predavanje Što je potrebno 

za uspjeh rada Udruge i pohvalio rad predsjednice Vanje Jurilj te dvije 

potpredsjednice Anice Tkalčević i Korine Udine. Bilo je riječi  i o mrežnom 

marketingu te ljudskim kompetencijama. 

Ad 9. 

Zadnja točka dnevnog reda bila je predlaganje počasnih članova. Predloženo 

je da članovi Udruge odlaskom u mirovinu postanu počasni članovi Udruge 

te tako i dalje ostanu uključeni u profesionalnu zajednicu. Prijedlog je 

jednoglasno usvojen.  

 

Skupština je završila u 19.30. 

 

 

Zapisničarka:  Predsjednica HUŠK-a: 

 

Anita Tufekčić       Vanja Jurilj 

 

Ovjerovitelji zapisnika: 

Jadranka Jurić 

Anica Tkalčević 


