
ZAPISNIK SA 20. (IZBORNE) SKUPŠTINE 

HRVATSKOGA ČITATELJSKOG DRUŠTVA 

 

Na temelju Odluke o sazivanju 20. Izborne skupštine Hrvatskoga čitateljskog društva, a u 

skladu s čl. 22 Statuta Društva, predsjednica je sazvala Izbornu skupštinu. Skupština se, zbog 

situacije uzrokovane korona virusom i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo da se  

izbjegavaju veće grupe ljudi i javna okupljanja nije mogla održati na uobičajen način te se 

održala online, od 15. do 18. rujna 2020. godine. 

Skupštinu čine predstavnici redovitih članova svih Ogranaka. HČD ima ukupno 19 Ogranaka. 

Na Skupštini je zastupljeno 10 Ogranaka, tj. predstavnika s pravom glasa, što čini natpolovičnu 

većinu, čime je osiguran kvorum potreban za donošenje pravovaljanih odluka. 

Prisutni su predstavnici sljedećih Ogranaka ili njihovi opunomoćenici: Ogranak HČD-a Bjelovar 

(Snježana Berak), Ogranak HČD-a Čazma (Vinka Jelić Balta), Ogranak HČD-a Đurđevac 

(Dušanka Vergić), Ogranak HČD-a Karlovac (Kristina Čunović), Ogranak HČD-a Koprivnica (Maja 

Krulić Gačan), Ogranak HČD-a Križevci (Nataša Karlovčec), Ogranak HČD-a Split (Mirjana 

Milinović), Ogranak HČD-a Osijek (Margareta Matijević Kunst), Ogranak HČD-a Sisak (Ivana  

Faletar Horvatić) te Ogranak HČD-a Zagreb (Karolina Zlatar Radigović, Davorka Semenić 

Premec). 

DNEVNI RED 

1. Prihvaćanje Dnevnog reda 
 

2. Usvajanje prijedloga za Radno predsjedništvo: 
Vinka Jelić Balta – predsjednica  
Ana Sudarević – član 
Ivana Faletar Horvatić – član 
 

3. Usvajanje prijedloga za Radno tijelo Skupštine: 
Mirjana Milinović – zapisničar 
Zorka Renić – ovjerovitelj Zapisnika 
 

4. Usvajanje Izvješća o radu HČD-a za razdoblje od 2018. do 2020. g.                                                             
(predsjednica HČD-a) 
 
5. Usvajanje financijskog izvješća 

 
6. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora (predsjednica NO Loris Bučević 
Sanvincenti) 

7. Razrješavanje dužnosti članova Predsjedništva: predsjednice, dopredsjednica, 
tajnice i blagajnice te članova Upravnog i Nadzornog odbora 



8. Izbor članova Predsjedništva: predsjednice, dopredsjednica, tajnice i 

blagajnice te članova Upravnog i Nadzornog odbora za razdoblje od 2020. do 2022. 

godine i donošenje Odluke o promjeni osobe ovlaštene za zastupanje Društva. 

9. Razno – pitanja i prijedlozi 

 

Ad 1. Članovi HČD-a – predstavnici pojedinih Ogranaka – jednoglasno su prihvatili Dnevni red. 

Ad 2. Prijedlog predsjednice Društva za Radno predsjedništvo: Vinka Jelić Balta – predsjednica. 
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

Ana Sudarević – član – prijedlog je jednoglasno prihvaćen.  

Ivana Faletar Horvatić – član – prijedlog je jednoglasno je prihvaćen. 

Ad 3. Za zapisničara je predložena Mirjana Milinović. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. Za 

ovjerovitelja zapisnika predložena je Zorka Renić.  Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.  

Ad 4. Predsjednica HČD-a Snježana Berak predala je Izvješće o radu HČD-a za razdoblje od 

2018. do 2020. godine (prilog 1). U uvodu je ukratko podsjetila na važnost i ciljeve HČD-a, a 

potom izvijestila o provedenim  programima i projektima. O svim aktivnostima Društva članovi 

su redovito informirani putem glasila „Hrčak“ te e-Biltena na 

https://hcdbilten.wordpress.com. Mjesečno se objavljuje i kalendar događanja, promocija i 

obljetnica kojeg uređuje Ana Sudarević. Naglasila je održavanje stručnih skupova povodom 

Međunarodnog dana pismenosti, 8. rujna (2018., 2019. i 2020.). Neki od provedenih 

programa i projekata: nacionalna kampanja Čitaj mi!; Međunarodni dan darivanja knjiga 14. 

2. – Čitam, dam, sretan sam!; kampanja I ja želim čitati!; HČD jedan je od 5 partnera u projektu 

Knjige naših ulica; proveden je trogodišnji program (2017.-2020.) Čitalački program za 

roditelje i djecu u kaznionicama;  2019. tiskan je Čitateljski izazov; održan je 13. i 14. foto 

natječaj Smiješak… čitajte! za najbolje fotografiranje osobe koja čita, čiji je rezultat i putujuća 

izložba Smiješak… čitajte!;  predsjednica HČD-a sudjelovala je na 3. i 4. Međunarodnom 

festivalu slikovnica Ovca u kutiji, Pazin 2018. i 2019., kao članica organizacijskog odbora 

Mjeseca hrvatske knjige 2018., 2019. i 2020. sudjeluje u kreiranju manifestacije; organizacija 

središnje proslave 6. rođendana kampanje Čitaj mi! 2019. u Vinkovcima; sudjelovanje na 

konferenciji Mame i klinci; sudjelovanje u Vijeću za dodjelu stimulacija autorima na poziv 

Ministarstva kulture RH; sudjelovanje na 16. Okruglom stolu za knjižnične usluge za osobe s 

invaliditetom i osobe s posebnim potrebama; sudjelovanje na Županijskom str. skupu 

školskih knjižničara BBŽ-a 2019. 

Međunarodna suradnja: 23. i 24. 7. 2018. Köln, Njemačka – sudjelovanje na Međunarodnom 

savjetovanju Pismenost 21. stoljeća: Sudjelovanje – Uključenje – Jednakost, gdje je 

predstavljen Čitateljski program za zatvorenike i djecu. Od 4. do 7. 8. 2019. sudjelovala je na 

21. konferenciji o pismenosti u Kopenhagenu s poster izlaganjem (Ne)moguća misija – 

povezivanje putem okruglih stolova, širenje strategije čitanja i na FELA-inoj generalnoj 

skupštini u Kopenhagenu 4.7. 2019. 

https://hcdbilten.wordpress.com/


Nagrade: Kristina Čunović, dopredsjednica HČD-a, dobitnica je Godišnje nagrade za 

promicanje prava djeteta za 2018. Kampanja Čitaj mi! službeni je kandidat za nagradu Astrid 

Lindgren Memorial Award (ALMA) 2018. godine.  

Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 

Ad 5. Predsjednica Snježana Berak predala je financijsko izvješće (prilog 2). Stanje na kraju 

izvještajnog razdoblja 31. 12. 2019. iznosilo je 33.2019,00 kn. 

Financijsko izvješće jednoglasno je prihvaćeno. 

Ad 6. Predsjednica Nadzornog odbora Loris Bučević Sanvincenti, nakon uvida u dokumente 

vezane uz financijsko poslovanje HČD-a, predala je Izvještaj Nadzornog odbora (prilog 3) u 

kojemu je izvijestila  da su svi pravni i financijski poslovi vođeni u skladu sa Zakonom  

utvrđenim propisima te važećim Statutom.  

Izvješće NO jednoglasno je prihvaćeno. 

Ad 7. S obzirom na to da je članovima Predsjedništva te članovima Upravnog i Nadzornog 

odbora istekao mandat, predsjednica Radnog predsjedništva predložila je njihovo razrješenje. 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

Ad 8. Prema članku 26. Statuta Skupštine glasovalo se za predsjednika i dva dopredsjednika, 

Upravni odbor i Nadzorni odbor za razdoblje od 18. 9. 2020. do 18. 9. 2022. 

Za novu predsjednicu predložena je Karolina Zlatar Radigović, za prvu dopredsjednicu 

Snježana Berak, za drugu dopredsjednicu Margareta Matijević Kunst, a za tajnicu Davorka 

Semenić Premec, koje su jedine poslale kandidature. Prijedlozi su jednoglasno usvojeni. 

Na prijedlog članova Skupštine sukladno čl. 26 Statuta predloženi su: 

• Za predsjednicu HČD-a predložena je i jednoglasno izabrana Karolina Zlatar Radigović 

za razdoblje od 18. 9. 2020. do 18. 9. 2022. godine koja je po položaju Predsjednica 

HČD-a, Skupštine i Upravnog odbora. 

• Za dopredsjednicu HČD-a predložena je i jednoglasno izabrana Snježana Berak za 

razdoblje od 18. 9. 2020. do 18. 9. 2022. godine.  

• Za dopredsjednicu HČD-a predložena je i jednoglasno izabrana Margareta Matijević 

Kunst za razdoblje od 18. 9. 2020. do 18. 9. 2022. godine. 

• Za članove Predsjedništva za razdoblje od 18. 9. 2020. do 18. 9. 2022. godine 

predložene su i jednoglasno prihvaćene predsjednica Karolina Zlatar Radigović, 

dopredsjednica Snježana Berak, dopredsjednica Margareta Matijević Kunst.  

• Za članove Upravnog odbora za razdoblje od 18. 9. 2020. do 18. 9. 2022. godine 

predloženi su i jednoglasno izabrani Karolina Zlatar Radigović, predsjednica, Snježana 

Berak  i  Margareta Matijević Kunst dopredsjednice, Davorka Semenić Premec za 

tajnicu te predstavnici 3 ogranka HČD-a: Kristina Čunović (Ogranak Karlovac), Marjana 



Janeš Žulj (Ogranak Križevci) i Vinka Jelić Balta (Ogranak Čazma). Za blagajnicu je 

predložena Mirjana Milinović. Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

• Za članove Nadzornog odbora za razdoblje od 18. 9. 2020. do 18. 9. 2022. godine 

predložene su članice: Dušanka Vergić, Snježana Ercegovac  i Miroslav Gakić. Skupština 

je jednoglasno prihvatila prijedlog za Nadzorni odbor. 

Ad 9.  

Program rada za razdoblje od 2020. do 2022. godine iznijele su nova predsjednica Karolina 

Zlatar Radigović i dopredsjednice Snježana Berak i Margareta Matijević Kunst (prilog 4). 

Planovi i ciljevi HČD-a za naredne dvije godine su nastavak partnerske suradnje u provođenju 

nacionalnih kampanji i manifestacija i festivala, redovito izlaženje časopisa Hrčak, pojačati 

aktivnost ogranaka, nastavak s organizacijom stručnog skupa povodom Međunarodnog dana 

pismenosti te poticanje međunarodne aktivnosti (nastavak rada u FELA-i, ELINET-u, ILA-i). 

Predsjedništvo ističe da je osvješćivanje rada i ciljeva HČD-a među sadašnjim i potencijalnim 

članovima jedan od važnijih zadataka. 

Ad 10.  

Skupština je jednoglasno potvrdila donošenje Odluke o promjeni osobe ovlaštene za 

zastupanje Društva. Hrvatsko čitateljsko društvo zastupa u mandatnom razdoblju od 2020.-

2022. novoizabrana predsjednica Karolina Zlatar Radigović. 

Ad 11.   Kolegica Davorka Semenić Premec predložila je raspravu o nagradama, priznanjima i 

počasnom članstvu. O prijedlogu se Skupština nije mogla očitovati pa Predsjedništvo predlaže 

da se za sljedeću Skupštinu pripremi opširniji prijedlog o mogućim priznanjima koja bi se 

davala istaknutijim članovima HČD-a.  

 

Zapisnik sastavila:  

Mirjana Milinović 

______________________   

U Bjelovaru 18. rujna 2020. 

 

Ovjerovitelj zapisnika:       Predsjednica HČD-a 

Zorka Renić                                                       Karolina Zlatar Radigović 

_________________________     _____________________ 

 

 


