
 

 

 

 

Društvo knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema 

Europska avenija 24 

31000 Osijek 

 

 

ZAPISNIK 

s 22. skupštine Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema 

 

Skupština je održana 7. lipnja 2018. godine (četvrtak), u Hotelu Zelenkrov u Čepinu s 

početkom u 11.30 h. 

 

Dnevni red: 

1. Otvaranje skupštine, pozdravne riječi predsjednice, domaćina i gostiju 

2. Predstavljanje knjižnice domaćina  

3. Izbor radnog predsjedništva, odbora za verifikaciju i zapisničara 

4. Usvajanje zapisnika s prethodne skupštine 

5. Pozvano predavanje: Profesionalni izazovi knjižničara u promjenjivim društvenim 

uvjetima (prof. dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić) (Skype predavanje) 

6. Prijedlog izmjena Statuta Društva 

7. Izvješće o radu i financijskom poslovanju u 2017.-oj godini, izvješće Nadzornog 

odbora, izvješća Komisija DKSBS-a (Komisija za stručni rad, Komisija za statut i 

pravna pitanja, Komisija za javno zagovaranje, Uređivački odbor web stranice i 

društvenih mreža) 

8. Plan i program rada u 2018.-oj godini, slobodna mjesta u komisijama HKD-a 

9. Izbor delegata za skupštinu HKD-a u Opatiji 

10. Predstavljanje novog broja Knjižničarstva 

11. Razno  

 

Ad.1 

 

Okupljanje je započelo pozdravnim riječima tajnice Društva knjižničara Slavonije, Baranje i 

Srijema Marijane Špoljarić Kizivat, koja je nazočnima poželjela dobrodošlicu te službeno 

otvorila 22. Skupštinu. Okupljenima se potom obratila predsjednica Hrvatskog knjižničarskog 

društva Dunja Holcer te ih obavijestila o skorom isteku njezinog mandata na mjestu 

predsjednice HKD-a. Zahvalivši članovima na suradnji i podršci na dosadašnjem radu HKD-

a, najavila je i skoru javnu raspravu o novom prijedlogu Zakona o knjižnicama i knjižničnoj 
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djelatnosti. Apelirala je na članove društva da se aktivno angažiraju u javnoj raspravi sa 

svojim komentarima, primjedbama i prijedlozima u korist knjižničarske struke.  

 

Voditeljica knjižnice Centra za kulturu Čepin i predsjednica DKSBS-a Marija Čačić zahvalila 

se svima na dolasku i u svom govoru ukratko osvrnula na postignuća Društva tijekom 

povijesti, međusobnu povezanost njegovih članova i provedene kvalitetne zajedničke projekte 

s ciljem promoviranja i napredovanja struke. Zahvalila se svim aktivnim članovima na 

sudjelovanju u radu Društva, istaknuvši da je sinergija preduvjet uspješnog poslovanja. 

Također je izrazila zahvalu i pohvalu svim ravnateljima knjižnica koji su svojim djelatnicima 

osigurali dolazak na Skupštinu te tako omogućili ispunjenje kvoruma.   

 

Ad. 2 

 

Nazočnima se obratila Marina Liović, djelatnica knjižnice domaćina koja djeluje u sklopu 

Centra za kulturu Čepin. Zbog trenutačnih radova na knjižnici i nemogućnosti njezinog 

obilaska kolegica Liović je uz pomoć ppt prezentacije vjerno prikazala razvoj i napredak 

njihove knjižnice. Uz mnoštvo slika popraćenim podacima o aktivnostima i radionicama koje 

knjižnica provodi, nazočni su upoznati s poslovanjem knjižnice, njezinim novim izgledom i 

bogatim programom.  

 

Ad. 3 

 

Tajnica DKSBS-a Marijana Špoljarić Kizivat iznijela je prijedlog za verifikacijsku komisiju 

koju  čine: Inge Majlinger-Tanocki, Tihonija Zovko i Snježana Šulentić. Verifikacijska 

komisija izvršila je administrativnu provjeru te je na temelju iste utvrdila da se na Skupštinu 

prijavilo 74 člana od kojih pravo glasa ima 68 (uplaćenu članarinu za prethodnu godinu), što 

je natpolovična većina članova, tj. dovoljan broj da bi izglasane odluke bile pravovaljane.  

 

Predloženo je Radno predsjedništvo u sastavu:  

Silvija Šokić - predsjednica 

Iva Pezer - članica 

Ivana Hengl – članica 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

 



 

 

Za zapisničarku predložena je Tena Tormaš Marković, a za ovjeroviteljice zapisnika Ivana 

Jurišić Stipančević i Marina Liović. Oba prijedloga su jednoglasno prihvaćena.  

 

Ad. 4  

 

Marijana Špoljarić Kizivat obavijestila je članove Društva da je zapisnik sa prethodne 

izvanredne Skupštine bio objavljen na mrežnim stranicama Društva u roku, nakon održavanja 

Skupštine. Na prethodnoj Skupštini mijenjao se dio Statuta, birala se nova predsjednica 

DKSBS-a , Upravni odbor, Nadozorni odbor, Ocjenjivački odbor za povelju Marija Malbaša 

te su se osnivali i  birali članovi za Komisiju Društva. Zapisnik je bio prilog za promjene 

Statuta pri Uredu državne uprave Osječko –baranjske županije. Zapisničarka je bila Tena 

Tormaš Marković, a ovjeroviteljice Ivana Jurišić Stipančević i Svjetlana Mokriš. Zapisnik je 

dan na potvrdu i usvajanje te je jednoglasno prihvaćen.  

Uslijedilo je izglasavanje predloženog dnevnog reda uz malu izmjenu u rasporedu zbog 

pozvanog predavanja prof. dr. sc. Tatjane Aparac-Jelušić. Dnevni red je jednoglasno 

prihvaćen.   

 

Ad. 5  

 

Skupština je prekinuta zbog očekivanog pozvanog predavanja prof. dr. sc. Tatjane Aparac-

Jelušić pod nazivom Profesionalni izazovi knjižničara u promjenjivim društvenim uvjetima 

koje se održalo putem Skype-a.  

 

Ad. 6  

 

Tajnica Društva Marijana Špoljarić Kizivat izvijestila je članove da je radi prijave na natječaje 

za ustanove u kulturi, posebice na natječaj grada Osijeka, bilo potrebno uvesti neke promjene 

u Statut Društva. Svim članovima su putem elektroničke pošte bile dostavljene predložene 

izmjene 20 dana prije održavanja Skupštine.  

 

Predložene su sljedeće izmjene :  

Čl.1. 

U čl. 7. mijenja se st. 2, tako da se iza riječi "obrazovanja" dodaju riječi "kulture i umjetnosti" 

te glasi: 

 



 

 

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području knjižničarstva, obrazovanja, 

izdavaštva, stručnog usavršavanja, cjeloživotnog obrazovanja, kulture i umjetnosti. 

 

Prijedlog je dan na usvajanje te jednoglasno prihvaćen.  

 

Čl. 2 

U čl. 8. mijenja se st. 1, tako da se iza podtočke 10. dodaje podtočka 11. "organiziranje 

književno-nakladničkih manifestacija" te glasi: 

Djelatnosti kojima Društvo ostvaruje svoje ciljeve su: 

 poticanje osnivanja i razvitka raznih vrsta knjižnica na području svog djelovanja 

 širenje zanimanja za knjigu i knjižnice i podizanje svijesti o potrebi zaštite nacionalne 

i kulturne baštine 

 zastupanje i promicanje interesa knjižničnih djelatnika 

 organiziranje raznih oblika stalnog stručnog usavršavanja knjižničnih djelatnika 

 poticanje stručnog i znanstvenog rada knjižničnih djelatnika 

 izdavanje stručnih publikacija sukladno zakonskim propisima koji uređuju izdavaštvo 

 praćenje, proučavanje i obrađivanje pitanja s područja knjižničarske struke i davanje 

prijedloga za njeno unapređivanje 

 poticanje suradnje među knjižnicama i knjižničnim i informacijskim službama 

 suradnja s knjižničarskim društvima na područja Republike Hrvatske, a osobito s 

Hrvatskim knjižničarskim društvom s kojim je Društvo povezano kao savezom 

knjižničarskih društava Republike Hrvatske 

 suradnja s udrugama i ustanovama iz srodnih djelatnosti i službi. 

 organiziranje književno-nakladničkih manifestacija 

 

Prijedlog je dan na usvajanje te jednoglasno prihvaćen.  

 

Ad. 7  

 

a) Izvješće o radu za 2017. godinu 

 Sudjelovalo se na obilježavanju 110. obljetnice Hrvatske knjižnice i čitaonice u 

Pleternici  

 Predsjednica Društva je sudjelovala na sedam sjednica glavnog odbora HKD-a i na 

Stručnom aktivu knjižničara u Vinkovcima 

 Kolegica Aleksandra Šutalo bila je prestavnica Društva na IFLA Global Vision 

Hrvatska 



 

 

 Marta Radoš održala je stručno predavanje pod nazivom „Knjižničar na putu : 

pogodnosti Erasmus+ programa za knjižničare na primjeru stručnog usavršavanja u 

sveučilišnoj knjižnici Northumbria sveučilišta u Newcastle, UK“ 

 Pojedini članovi su izlagali na svim značajnim knjižničarskim skupovima u RH (Nova, 

neobična… inspirativna knjižnica; 13. okrugli stol o pokretnim knjižnicama u 

Republici Hrvatskoj i 7. festival hrvatskih bibliobusa; 15. dani specijalnih i 

visokoškolskih knjižnica; Baštinska kultura i digitalna humanistika : sprega starog i 

novog; 11. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, predškolci i 

knjižnica…) 

 Putovalo se na dva stručna putovanja u Suboticu i Beograd 

 Pisale su se prijave na natječaje za Ministarstvo kulture, Grad Osijek i Županiju 

osječko-baranjsku 

 Društvo je predložilo za knjižnicu godine 2017. Gradsku i sveučilišnu knjižnicu 

Osijek, a kandidat koje je Društvo podržalo bila je Gradska knjižnica Beli Manastir 

 U zvanje viših knjižničara napredovali su: Srđan Lukačević, Mirna Šušak Lukačević i 

Ivana Šuvak Pirić 

 Umrla je kolegica prof. dr. sc. Kata Ivić (knjižnica Ekonomskog fakulteta Osijek) i 

Vlado Romanić (Narodna knjižnica Donji Miholjac) 

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 

 

b) Izvješće o financijskom poslovanju 

  Prema financijskom izvješću u razdoblju od 1.1.2017. do 31.12.2017. ukupni prihodi i 

primici iznose 24.555,40 kn, a rashodi i izdaci 21.603,34 kn. Razlika primitaka i 

izdataka iznosi 2.951,06 što su ukupna sredstva za 2017. godinu. Blagajnica Društva 

je do daljnjeg Marija Mljaćank.  

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 

   

   

c) Izvješće Nadzornog odbora 

Marina Vinaj, predsjednica Nadzornog odbora izvijestila je da je uvidom u rad 

Društva Komisija utvrdila da Društvo posluje sukladno Statutu i ostalim pravnim 

aktima. 

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 

 

 

d) Izvješća Komisija DKSBS-a 

Na prošloj Skupštini osnovana je Komisija za stručni radu u sastavu: Ivana Šuvak-

Pirić, Mirna Šušak Lukačević, Bojan Lazić, Vlasta Peći Marčetić koja je sastavila 

izvješće za 2017. godinu:   

 Prijedlog Komisije Društvu - predavanje Marte Radoš pod naslovom 

„Knjižničar na putu : pogodnosti Erasmus+ programa za knjižničare na 



 

 

primjeru stručnog usavršavanja u sveučilišnoj knjižnici Northumbria 

sveučilišta u Newcastle, UK“ vezano za svoje stručno putovanje. Predavanje je 

održano 4. listopada 2017. 

 Poziv visokoškolskim knjižničarima na predavanje KEMIJA znanstvenika i 

knjižničara – novi Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja i baze 

podataka. Predavanje je održano na Kreativnoj riznici: Popularizacijskom 

simpoziju kulturne i kreativne industrije Ekonomskog fakulteta u Osijeku, od 

26. do 29. travnja 2017.  

 Upoznavanje dr. sc. Zagorke Majstorović, knjižničarske savjetnice, matičarke 

za visokoškolske i specijalne knjižnice na razini središnje matične službe s 

problemom neujednačenosti sistematizacije radnih mjesta u knjižnicama 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. U nekim knjižnicama uopće 

ne postoje radna mjesta višeg knjižničara, te knjižničarskog savjetnika. Tamo 

gdje radna mjesta postoje napredovanje se ne priznaje i knjižničari i po više 

godina čekaju da ostvare svoje pravo. prijedlog za DKSBS: upoznati HKD s 

ovim problemom te da se inzistira na rješavanju ovog problema na državnoj 

razini s Ministarstvima kulture i Ministarstvom znanosti i obrazovanja. 

 Prisustvovanje na knjižničarskim skupovima u Hrvatskoj 

Dunja Holcer je obavijestila članove da je HKD upoznat s problem sistematizacije radnih 

mjesta u struci te da bi se glede toga trebalo obratiti Sindikatima da navedeno reguliraju kroz 

Kolektivne ugovore.  

Ljiljana Siber zatražila je da uđe u Zapisnik da će članovi uputiti apel prema HKD-u da se u 

njihovo ime obrati Sindikatima. Dunja Holcer se složila sa zahtjevom, zamolivši članove da 

joj u tom slučaju poimence dostave popis svih Sindikata u koje su učlanjeni.  

Aleksandra Šutalo zatražila je od prisutnih primjer ustanove u kojoj je dobro uređena 

sistematizacija knjižničarskih radnih mjesta. Jasminka Mihaljević navela je primjer knjižnice 

Ekonomskog fakulteta u čijoj je sistematizaciji, uz pomoć dodatnih odredbi, regulirana 

mogućnost napredovanja u viša zvanja, pozvavši sve zainteresirane da joj se jave ako žele 

uvid u postojeću sistematizaciju. 

 

e) Komisija za statut i radna pitanja u sastavu Ljiljane Siber, Roberta Subjak, Žolta 

Rabija i Vesne Radičević sudjelovala je u donošenju Nacrta prijedloga izmjena i 

dopuna Statuta Društva Slavonije, Baranje i Srijema oko suglasnosti akti i donošenja 

izjava vezanih uz osobne podatke  

 

f) Komisija za javno zagovaranje djelovala je u sastavu Josipe Zetović, Marije Ferenc, 

Jasminke Mihaljević, Sonje Šimić, Siniše Petkovića i Aleksandre Šutalo u izradi 

smjernica za javno zagovaranje.  

Smjernice predviđaju ustrojavanje popisa osoba koje će djelovati u odgovarajućem 

razdoblju na zagovaranju, koje će se educirati u smjeru zagovaranja i koje će 

promovirati zagovaranje. Smjernice prvenstveno ističu potrebu donošenja strategije 



 

 

javnoga zagovaranja na regionalnoj razini,  iniciraju osmišljavanje projekata i 

akcijskih planova za odgovarajuća razdoblja djelovanja kao i izvora financiranja za 

predložene projekte i aktivnosti. 

Smjernice su detaljne i ažurne te sadržavaju i prijedloge budućih projekata odnosno 

aktivnosti Komisije: 

 Izrada jedinstvenoga mrežnog portala za sve knjižnice po vrsti  

 Izgradnja i razvoj konvencionalnih i digitalnih zbirki i izvora informacija o 

javnom zagovaranju knjižnica 

 Ustroj kontinuiranih periodičnih stručnih skupova u organizaciji društva na 

koje bi se pozivali predstavnici lokalne uprave i samouprave, znanstvenici i 

kulturni djelatnici na pozvana predavanja (svaki put u drugoj županiji) 

 Razvijanje službi i usluga prema potrebama korisnika temeljem istraživanja 

njihovih potreba i zahtjeva u pojedinim vrstama knjižnica 

 Pripremiti adresare općina i gradova, škola i fakulteta te ostalih 

visokoškolskih, znanstvenih i kulturnih ustanova koje nemaju knjižnicu ili 

knjižničnu službu 

 Vezivanje aktivnosti zagovornika knjižnice za već postojeće regionalne 

projekte npr. "Projekt Slavonija" 

 

g) Uređivački odbor web stranice i društvenih mreža je djelovao u sastavu Srđan 

Lukačević, Tihomir Dunđerović, Jelena Baketa Čubrić i Marta Radoš u održavanju 

Facebook stranice DKSBS-a kao i mrežne stranice Društva. Svi se poslovi obavljaju u 

skladu s očekivanjima i zahtjevima, novosti se objavljuju ažurno, uočene greške se 

ispravljaju te se redovno odgovara na postavljene upite.  

Sva izvješća su nakon glasovanja jednoglasno prihvaćena.  

 

Ad. 8 

 

1. Plan i program rada Društva za 2018. godinu usvojen je na sjednici Upravnog odbora i bit 

će objavljen na mrežnim stranicama Društva.  

  Osnovna i redovna djelatnost Društva podrazumijeva:  

a) RAD UPRAVNIH i STRUČNIH TIJELA  

 Upravni i Nadzorni odbor DKSBS-a djeluju u sastavu izabranom na Izvanrednoj 

izbornoj skupštini DKSBS-a, održanoj u Osijeku 27. ožujka 2017. godine, a Ivana 

Knežević Križić, viša knjižničarka, obavlja i poslove zamjenice tajnice Marijane 

Špoljarić Kizivat za vrijeme njezina rodiljnog dopusta 

 Planiraju se održati 3 sjednice Upravnog odbora  

 Poticat će se rad na knjižničnom zakonodavstvu i strateškim dokumentima te 

dokumentima DKSBS-a (smjernice, poslovnici…), usklađivanje podataka s GDPR-

om 



 

 

 Predsjednica će sudjelovati na sjednicama Glavnog odbora HKD-a 

 

b) ČLANSTVO 

 Animirati knjižničare na članstvo u Društvu, a postojeće članove na aktivniji rad u 

Društvu 

 Surađivati sa studijem knjižničarstva u Osijeku kako bismo u rad uključili i studente 

knjižničarstva 

 

c) ČASOPIS KNJIŽNIČARSTVO 

 Poticati članove DKSBS-a  na objavljivanje radova u stručnom časopisu 

Knjižničarstvo i  brinuti o kontinuitetu njegova izlaženja  

 Omogućiti dostupnost „Knjižničarstva“ na portalu znanstvenih i stručnih časopisa 

„Hrčak“ 

 

d) STRUČNI SKUPOVI 

 Organizacija 3. okruglog stola: Zavičajni fondovi i zbirke u knjižnicama 

panonskoga prostora: u digitalnom okruženju!“ –  rujan 2018. 

 Intenzivirati suradnju sa svim knjižnicama na području djelovanja i pozvati na stručna 

izlaganja, prezentaciju radova sa skupova, gostujućih izložbi, primjera dobre prakse i 

sl. 

 

e) STRUČNA PUTOVANJA 

 Planira se tijekom godine organizirati stručno putovanje u Sloveniju (Maribor, Ptuj, 

Celje) i  posjet kulturnim sadržajima koji su u ponudi. 

 

Predsjednica Društva Marija Čačić najavila je za Mjesec hrvatske knjige predstavljanje knjige 

Bibliografija radova s područja hrvatskih, visokih i specijalnih knjižnica u razdoblju od 1950-

2015. autorica Zagorke Majstorović i Jelice Lešić. U najavi je također i predavanje 

ravnateljice knjižnice u Koprivnici, Dijane Sabolović Krajina. 

 

Kornelija Petr Balog podsjetila je članove na novi kataložni pravilnik koji je u pripremi te je u 

skladu s tim predložila da Društvo pozove njegovu urednicu Anu Vukadin da održi 

predavanje ili radionicu na tu temu.  

 

Plan i program Društva za 2018.godinu je jednoglasno usvojen.  

 

2. Prijedlozi DKSBS-a za slobodna mjesta u komisijama i radnim grupama HKD-a: 

Komisija za narodne knjižnice  

Iva Pezer (Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci)  



 

 

Anđelka Blažević (Gradska knjižnica i čitaonica Đakovo) 

Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež  

Sonja Šimić (Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci) 

Marija Rajčić (Gradska knjižnica i čitaonica Đakovo)  

Komisija za klasifikaciju i predmetno označivanje  

Inge Majlinger-Tanocki (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek) 

Komisija za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama 

Sanjica Faletar Tanacković (Filozofski fakultet Osijek) 

Komisija za teoriju i znanstveni rad 

Jelena Cvrković (Osnovna škola Josipa Kozarca u Vinkovcima)  

Komisija za zaštitu knjižnične građe 

Marijana Špoljarić Kizivat (Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek) 

Ines Horvat (Filozofski fakultet Osijek) 

Komisija za čitanje  

Komisija za povijest knjige i knjižnica  

Tomislav Drmić (Gradska knjižnica i čitaonica Đakovo)  

Komisija za javno zagovaranje  

Boris Kiš (Narodna knjižnica Donji Miholjac) 

Komisija za pokretne knjižnice 

Klaudija Mandić (Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci) 

Vladimir Vranješević (Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci)  

 

Svi prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni.  

 

Ad. 9  

 

Dunja Holcer pozvala je sve zainteresirane da se prijave za za Skupštinu HKD-a u Opatiji do 

rujna 2018. godine, istaknuvši da će se na temelju prijava birati radna tijela Skupštine. 

Osnovne informacije objavljene su na mrežnoj stranici HKD-a, a program će biti objavljen 

naknadno, nakon što se pregledaju sve pristigle prijave za izlaganje.  



 

 

Marina Vinaj predložila je mogućnost organizacije prijevoza od Osijeka do Zagreba za 

delegate iz DKSBS-a. 

 

Ad. 10  

 

Merien Hadrović predstavila je novi broj časopisa Knjižničarstvo – dvobroj za 2017. godinu, 

koji donosi teme iz različitih sfera informacijskih znanosti. Prvi blok recenziranih radova 

obuhvaća prikupljene radove predstavljene tijekom 1. i 2. Okruglog stola “Zavičajni fondovi i 

zbirke u knjižnicama Panonskog prostora”. Ostale rubrike donose pregledne i stručne članke, 

ocjene i prikaze, vijesti iz knjižnica i osobne vijesti. Nova rubrika Putevima svjetskih 

knjižnica donosi prikaz sveučilišne knjižnice u Newcastelu i osnovnoškolske u Göteborgu  

Novi broj je grafički promijenjen radi modernijeg i čistijeg dojma. Merien se zahvalila svima 

koji su sudjelovali u pisanju radova za časopis.  

 

Ad. 11 

 

Marijana Špoljarić Kizivat zamolila je članove da prilikom plaćanja članarina za Društvo, 

jasno naznače svoje podatke i godinu za koju se članstvo uplaćuje. Također je izvjestila 

prisutne da su svi osobni podaci članova zaštićeni i da su sva administrativna pitanja formalno 

i pravno riješena.  

Podsjetila je prisutne da je još uvijek otvoren poziv za dodjelu nagrada Eva Verona i 

Kukuljevićevu povelju, kao i za Knjižnicu godine.  

Marija Čačić istaknula je da je glavni kandidat za Knjižnicu godine Gradska knjižnica Beli 

Manastir, a za Kukuljevićevu povelju kolegica Sanja Galic.  

Izrađene su i podjeljene iskaznice s rednim brojem za sve članove Društva te je taj broj 

potrebno navesti prilikom slijedećih uplata.  

Najavljeno je i stručno putovanje u Sloveniju odnosno Celje, Maribor i Ljubljanu s jednim 

noćenjem, koje se planira provesti posljednji vikend u rujnu 2018. godine. Marina Vinaj 

obećala je svima dostaviti prijedloge za putovanje te je zamolila sve zainteresirane da se što 

prije jave zbog pravovremene organizacije putovanja.  

Time je završio službeni dio 22. skupštine DKSB-a te je uslijedilo razrješenje Radnog 

predsjedništva i poziv na zajednički ručak u 14:00h. 

 

Zapisničarka:  

 

Tena Tormaš Marković 

 

 

Ovjeroviteljice zapisnika: 



 

 

 

Ivana Jurišić Stipančević  

 

Marina Liović 

 

 

 

Napomena – nadopuna Ad 8 

 

Komisija za čitanje 

Kristina Podgornik (Gradska Knjižnica i čitaonica Đakovo) 

 

 

 

      

          Predsjednica: 

          Marija Čačić 

 


