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ZAPISNIK s 5. sjednice Glavnog odbora HKD-a
Peta sjednica Glavnog odbora HKD-a, sazvana za petak 11. siječnja u 11:30 odgođena je i održana je
17. siječnja 2019. godine u 11:30 sati.
Sjednici su prisustvovali:
Dijana Machala (Predsjednica Hrvatskoga knjižničarskog društva)
Kristina Kalanj (Predsjednica Stručnog odbora HKD-a)
Marija Čačić (predsjednica Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema)
Irena Gotal (Knjižničarsko društvo Varaždin)
Astrid Grobenski-Grgurić (zamjena za predsjednika Miroslava Katića: Društvo knjižničara
Karlovačke županije)
Natalija Hrženjak Šopar (predsjednica Knjižničarsko društvo Međimurske županije)
Karmen Krnčević (Knjižničarskog društva Šibensko-kninske županije)
Ante Mrgan (Knjižničarsko društvo Sisačko-moslavačke županije)
Silvija Perić (predsjednica Društva Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja)
Alka Stropnik (Zagrebačko knjižničarsko društvo)
Milan Šarić (predsjednik Knjižničarskog društva Ličko - senjske županije)
Ivana Hebrang-Grgić (Predsjednica Odbora za nakladničku djelatnost)
Monika Batur (Blagajnica)
Andreja Tominac (Stručna tajnica HKD-a)
Na početku sjednice je utvrđeno da postoji kvorum.
DNEVNI RED
1. Usvajanje Dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika s 1., konstituirajuće sjednice Glavnog odbora
3. Usvajanje Zapisnika s 2., 3. i 4. elektroničke sjednice Glavnog odbora
4. Izvještaj s dva radna sastanka u Ministarstvu kulture vezano uz izradu teksta Konačnog prijedloga
Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
5. Organizacija skupova Hrvatskoga knjižničarskog društva sukladno zaključku 13. sjednice Glavnog
odbora HKD-a od 4. srpnja 2012. te Smjernicama za organizaciju skupova HKD-a
6. Razno

Ad 1. Usvajanje Dnevnog reda
Dnevni rad je jednoglasno usvojen.
Ad. 2 Usvajanje Zapisnika s 1., konstituirajuće sjednice Glavnog odbora
Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Ad 3. Usvajanje Zapisnika s 2., 3. i 4. elektroničke sjednice Glavnog odbora
Zapisnici su jednoglasno usvojeni.
Ad 4. Izvještaj s dva radna sastanka u Ministarstvu kulture vezano uz izradu teksta Konačnog
prijedloga Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
U raspravi s sudjelovali: Dijana Machala, Milan Šarić, Alka Stropnik, Irena Gotal, Ante Mrgan, Karmen
Krnčević, Ivana Hebrang-Grgić.
Dijana Machala je uvodno u 4. točku Dnevnog reda članovima Glavnog odbora iznijela pregled
događaja i aktivnosti Društva nakon prvog čitanja Prijedloga zakona o knjižnicama i knjižničnoj
djelatnosti. Također je rekla, kako se nakon Skupštine u Opatiji dogodio novi moment za pregovore s
Ministarstvom kulture krajem listopada, čemu su doprinijele aktivnosti Društva na senzibiliziranju
javnosti za pitanja novog Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti. Ministarstvo kulture je krajem
listopada pozvalo nove predstavnice HKD-a u HKV-u na nastavak rada na oblikovanju konačnog teksta
Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti. Izložila je hodogram aktivnosti Ministarstva kulture
vezano uz proceduru donošenja novog zakona. Spomenula je kako se tekst zakon nakon prvog čitanja
više ne može povući iz procedure, te da je HKD mogao raditi samo na tekstu koji smo imali. Prigovor
HKD-a Ministarstvu kulture je bio da je Radnu grupu za izradu Zakona o knjižnicama potrebno proširiti
te uključiti osobu za visokoškolske knjižnice. Zato je sazvan sastanak na kojemu su sudjelovali članovi
HKV-a, članovi Radne grupe za izradu zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti te predstavnici
Ministarstva kulture.
Dijana Machala je rekla da je na poziv Ministarstva kulture održan radni sastanak 05. studenoga 2018.
godine, na kojemu su se nove članice HKD-a u Hrvatskom knjižničnom vijeću zalagale za usvajanje pet
ključnih točaka usvojenih na sjednicama Stručnog i Glavnog odbora. Rekla je da, s obzirom kako je
krenulo s nastajanjem novog zakona HKD može biti donekle zadovoljan time što su otklonjene
krucijalne greške iz teksta zakona, ali još uvijek u Zakonu ima elemenata s kojima ne možemo biti
zadovoljni. Dijana Machala je upoznala članove Glavnog odbora sa svim usuglašenim dijelovima u
tekstu Prijedloga zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti nakon drugog sastanka.
Dijana Machala je u nastavku sjednice obrazložila po točkama članaka u tekstu Konačnog prijedloga
Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i sve izmjene i dopune koje su usuglašene sa strukom.
Komentirala je postignut dogovor oko normiranja javnih i privatnih knjižnica u članku 2. stavak 1.,
dopune u članku 3., članak 9 i stavak 5., članak 10. oko kojeg je bilo najviše prigovora na sjednici
Stručnog odbora, a za koji je HKD tražio da se u Zakon o knjižnicama unese rok za osnivanje vlastite
knjižnice. Najavila je veliki angažman HKD-a jer će se početi na izradi svih standarda koji u roku od
godine dana od donošenja Zakona moraju također biti doneseni. HKD ima obvezu pratiti učinke novog
Zakona, kao što se i pratilo učinke važećeg Zakona, a sukladno svome statutu koji kao jednu od
temeljnih djelatnosti Društva propisuje suradnju i sudjelovanje na izradi pravnih dokumenata iz
knjižničarske struke. Važno je da HKD što prije izradi tematsku mrežnu podstranicu gdje bi se okupili
zakonski propisi u području knjižničarstva.
Raspravljano je o članku 12. i stavak 3 koji se odnosi na donošenje standarda te donošenje
Nacionalnog plana razvitka knjižnica u Republici Hrvatskoj, te članku 20. i stavak 4., stavak 9., 10. i 11.

koji se odnosi na imenovanje ravnatelja i potrebne kvalifikacije. S obzirom da na terenu postoji složena
situacija s profesionalnim kvalifikacijama potrebnim za rad u knjižnicama, u prijedlog novog zakona
uvedena je odredba obveznog polaganja stručnog ispita u knjižničarskoj struci. Razvidan je također i
problem koji postoji u manjim mjestima, gdje u knjižnicama nije moguće zaposliti diplomirane knjižničare
jer ljudi iseljavaju. Bilo bi dobro da u uvodnome obrazloženju novoga Zakona te nove okolnosti budu
dodatno obrazložene. Ante Mrgan je vezano uz članak 20. dodao kako postoji mali problem kako je za
polaganje stručnog ispita za diplomiranog knjižničara potrebno dostaviti ugovor o radu, a kod ugovora
za ravnatelja ne piše da je zaposlen na radnome mjestu diplomiranog knjižničara, već na radnome
mjestu ravnatelja te kako onda premostiti ovaj problem. Dijana Machala je rekla kako se u tom smislu
moraju mijenjati pravilnici te će se to i napraviti. Komentirala je kako Pravilnik o polaganju stručnih ispita
u knjižničarskoj struci manjkav i stvara probleme na terenu.
Alka Stropnik je komentirala pregovore u Ministarstvu kulture te je spomenula kako se nakon njih teško
moglo znati koja verzija teksta će biti poslana u daljnju proceduru, jer su i nakon pregovora određeni
dijelovi teksta mijenjani kako su pristizali novi prijedlozi kolega iz struke.
Milan Šarić je komentirao članak 20. i stavak 12. prema kojemu se u statutu javne knjižnice mogu
propisati i drugi uvjeti za imenovanje ravnatelja, a kako statute donosi Upravno vijeće knjižnica. Alka
Stropnik je pojasnila kako se pod drugim uvjetima mislilo na dodatne vještine kao što je poznavanje
stranih jezika i slično. Milan Šarić je komentirao kako u Upravnome vijeću sjedi netko tko nema veze s
knjižničarstvom i teško shvaća određene stručne teme. Dijana Machala je odgovorila da je u
pregovorima bilo teško zadovoljiti sve probleme koji postoje u praksi, od poslovanja u narodnim do
knjižnica u sastavu. Bilo je teško spojiti opću razinu teksta s pojedinačnim situacijama na terenu. Tekst
zakon pisan je da bude što općenitiji, a dovoljno obuhvatan da osigura rješenja za sve specifičnosti iz
prakse. Stoga su se u pregovorima pokušali definirati termini koji su dovoljno opći, a široki toliko da se
pod njih mogu podvesti i neke specifičnosti pojedinačnih knjižnica.
U nastavku je komentiran članak 22. koji definira voditelja knjižnice u sastavu. Za članak 31. i stavak 1.
Dijana Machala je rekla da je pozitivno što je taj stavak izmijenjen tako da na kraju stavka stoji
„obavljaju stručne knjižničarske poslove“, odnosno da se to tumači. Za članak 33. i knjižnični sustav
Dijana Machala je rekla kako je dodano financiranje, jer je ta odredba u prvom čitanju bila izostavljena.
Konstatirano je da je HKD u Hrvatskom knjižničnom vijeću dobio jednog predstavnika, umjesto
dotadašnja tri, pri čemu je novog člana HKV-a dobila NSK. Za članak 39. i obvezni primjerak je rekla da
je sada prije drugog čitanja taj članak jasniji. Pojasnila je kako HKD nije imao ingerenciju za definiranje
pitanja obveznog primjerka jer ga ne prima, ali je sugerirao da se to riješi zajedno s dionicima koji su
primatelji obveznog primjerka. Hrvatsko knjižničarsko društvo se izjasnilo da je tri primjerka premalo i da
se preporuča da se donese drugo prihvatljivije rješenje. Dijana Machala je rekla kako je bitno da se
godinu dana od donošenja zakona moraju donijeti standardi i pravilnici kao i Nacionalni plan razvitka
knjižnica u Republici Hrvatskoj.
Dijana Machala je izvijestila članove da je u Ministarstvu kulture održan radni sastanak 11. siječnja u
Ministarstvu kulture kojemu su nazočili predstavnici muzejske i arhivske struke, restauratori te iz
predstavnice knjižničarske struke Dijana Machala i Ivančica Đukec-Kero. Državni tajnik Ministarstva
kulture, dr. sc. Ivica Poljičak izložio je komparativan pregled pravilnika za izbor u viša zvanja u
muzejskoj, knjižničarskoj i arhivskoj struci, koji bi se trebali izrađivati po uzoru na one u knjižničarskoj
struci za koje se pokazalo da su dobri. Također je rekla da se Ministarstvo kulture zalaže za to da ti
pravilnici ne odskaču jedan od drugoga po pitanju vrednovanja.
Kolegica Karmen Krnčević je pitala kako će izgledati pravilnik odnosno njegova primjena. Dijana
Machala je rekla kako postoji prijelazno razdoblje u kojem vrijedi stari pravilnik. Rekla je kako je
Ministarstvo kulture već pokrenulo aktivnosti oko rada na pravilnicima i prije samog usvajanja novog
teksta Zakona o knjižnicama te da struka ima obvezu izravno se uključiti u rad na njima te da na osnovu
novoga zakona vidi gdje treba osnažiti pravilnike i što sve treba osuvremeniti u tekstu postojećih
pravilnika.

Alka Stropnik je iznijela kako osobno nije u potpunosti zadovoljna tekstom novoga Zakona o
knjižnicama, ali da je to puno bolja varijanta od one koja je bila u javnoj raspravi i u prvom čitanju.
Struka je bila dobro organizirana i strukturirana, tako da je zbog toga, u okolnostima kojima se struka
našla, okončan rad na tekstu. Dijana Machala je ocijenila kako je HKD pokazao veliku snagu i utvrdio
svoje pozicije relevantnog partnera i čimbenika u području knjižnica i knjižničarstva. Odobrena su
sredstava za redovni rad HKD-a, a Hrvatsko knjižnično vijeće je održalo sjednicu vezano uz financiranje
programa hrvatskih knjižnica i programa HKD-a te možemo biti zadovoljni sa sufinanciranjem stručnih
programa u knjižnicama.
Kolegica Irena Gotal je voditeljica Biskupijske knjižnice Varaždin i komentirala je primjer iz vlastite
prakse. Biskupijska knjižnica Varaždin je knjižnica vjerske zajednice te je jedna od rijetkih knjižnica
vjerskih zajednica koja zadovoljava sve uvjete da bi mogla biti upisna u Upisnik knjižnica. Rekla je kako
je danas u Hrvatskoj postoji više od 40 knjižnica koje djeluju u sastavu neke vjerske zajednice i upisane
su u Upisnik. Spomenula je kako su te knjižnice pioniri u mnogo čemu te je rekla kako su se zadnjih
godinu dana knjižnice vjerskih zajednica pokušale međusobno povezati upravo zbog novoga Zakona.
Također je spomenula da je bila pozvana u Vijeće za kulturu Hrvatske biskupske konferencije te se
tražilo da predstavi problem položaja knjižnica vjerskih zajednica u novom Zakonu o knjižnicama.
Dodala je da su to specijalne knjižnice koje trebaju imati svoj položaj. Mnoge primjedbe koje su davali
na novi Zakon nisu prihvaćene. Pitala je, ako Zakon o knjižnicama prođe hoće li franjevačke knjižnice
biti izbačene iz Upisnika jer ne zadovoljavaju uvjete. Pitala je i za čl. 42. st. 3. teksta Zakona u kojemu
se spominje da knjižnice vjerskih zajednica ili neke druge ustanove mogu potpisati ugovor o zaštite
knjižnične građe s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu ili s nekom drugom ustanovom, a
da se nigdje ne kaže kakav je to ugovor i tko snosi financijske troškove i sl. Što taj ugovor znači s
obzirom na količinu građe, osobito inkunabula, koju u tim knjižnicama treba zaštititi. Pitala je hoće li biti
dovoljno da se knjižnice vjerskih zajednica nađu negdje unutar standarda te se u tom smislu traži
pomoć od Hrvatskoga knjižničarskog društva. Dijana Machala je istaknula da su slične probleme iznijele
i knjižnice nacionalnih manjina i isto pitaju koji je njihov status i nalaze li se one unutar Zakona te može
li HKD tu nešto učiniti ili kako da uskladimo djelovanje. Također je rekla, kako misli da je HKD adresa
preko koje oni trebaju zastupati prava svojih knjižnica i HKD je u prilici da ih podrži. Izjavila je kako
Ministarstvo kulture ima posebno sluha za knjižnice vjerskih zajednica i knjižnice nacionalnih manjina.
Rekla je kako će se Upisnik preseliti u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu. Mišljenja je da bi
HKD zajedno s knjižnicama vjerskih zajednica i knjižnicama nacionalnih manjina mogao predložiti
primjerice smjernice ili neki drugi dokument te je pozvala knjižnice vjerskih zajednica da predlože način
postupanja s tom građom i da se zajedno s HKD-om ide s tim prijedlogom prema Ministarstvu.
Karmen Krnčević je rekla da su te knjižnice zatvorene za javnost i da je taj fond potrebno popisati
odnosno uvesti u knjige inventara. Irena Gotal se osvrnula na stanje u knjižnici Metropolitana i
ugovornog odnosa s Hrvatskim državnim arhivom i problem obrade građe. Dijana Machala je rekla kako
je u planu NSK razvoj besplatnu instance KOHE za manje zahtjevna knjižnična poslovanja upravo s
ciljem kako bi se kulturna baština vjerskih knjižnica predstavila putem javno dostupnih kataloga vjerskih
knjižnica, odnosno skupnog kataloga te misli da se to treba osnažiti kroz dokumente. Bitno je da se
standardiziraju zapisi koji postoje u tim knjižnicama i da ne ostanu samo u knjigama inventara i sl., nego
da postanu kulturno blago dostupno putem online kataloga te Hrvatskog nacionalnog skupnog kataloga.
Karmen Krnčević je komentirala da se trebaju zaštititi i inventarne knjige u tim knjižnicama.
Ivana Hebrang-Grgić je rekla kako se počelo raditi na verziji zakona iz 2014. i o teškoćama na izradi
teksta. Također je govorila o neravnopravnom odnosu snaga Radne grupe za izradu Zakona o
knjižnicama i predstavnika Ministarstva kulture na radnim sastancima kojih je bilo puno više prisutni.
Rekla je da se najprije počelo raditi na tekstu iz 2014., a da bi se na sljedećem sastanku radilo na posve
drugačijem tekstu. U tim okolnostima se Radna grupa nije mogla izboriti za bolji tekst, što je na kraju

rezultiralo reakcijom struke, te se na kraju došlo do teksta koji sada imamo. Dodala je, da sve što se nije
na sastancima moglo dogovoriti da uđe u Zakon o knjižnicama, primjerice obrazovanje, da posebne
vrste knjižnica budu bolje definirane pa pitanje stručnih zvanja i stručnih ispita i sl., Ministarstvo kulture
se opravdavalo da će se razriješiti kroz pravilnike i druge podzakonske akte. Komentirala je kako je
važno da ljudi iz prakse budu konstantno uključeni i informirani kako bi svojim iskustvima doprinijeli
donošenju pravilnika. Dijana Machala je rekla da će se ova pitanja rješavati preko Stručnog i Glavnog
odbora te kako je ovo prilika da se i iz postojećih pravilnika uklone nedostatci koji čine poteškoće u
praksi.
Dijana Machala je rekla koje će aktivnosti HKD-a provoditi vezano uz hodogram aktivnosti oko
donošenja Zakona. Rekla je kako se planira pokrenuti Okrugli stol te da su neki početni razgovori na tu
temu obavljeni s Ministarstvom kulture. Rekla je, kako se predlaže da se Okrugli stol organizira na temu
donošenja standarda i pravilnika i o onome što nam može osigurati taj zakon. Rekla je kako kolege iz
Slovenije imaju svježe iskustvo u radu na izmjenama i dopunama njihovog Zakona o knjižnicama i
temeljem njega su radili svoje pravilnike te bi kolegica Kordić iz Slovenije rado došla na taj okrugli stol.
Ministarstvo kulture je načelno potvrdilo da bi i oni sudjelovali te bi se išlo prema Stručnom odboru s
prijedlogom organizacije okruglog stola.
Dijana Machala je prenijela informacije sa sjednice HKV-a na temu financiranja programa iz područja
knjižničarstva. Ministarstvo kulture apelira na županijske knjižnice koje se do sada nisu prijavljivale na
natječaj da se prijave, a posebno je malo prijava za razvojne programe. Dijana Machala je prenijela
prijedlog predsjednice Hrvatskog knjižničnog vijeća, prof. dr. sc. Tatijane Aparac da bi bilo dobro
organizirati skup na temu razvojnih perspektiva hrvatskoga knjižničarstva u kontekstu novog doba.
Dijana Machala je spomenula kako naš čeka obilježavanje velike 80-te obljetnice HKD-a te će se preko
Stručnog odbora predložiti povjerenstvo za obilježavanje te obljetnice.
Ad 5. Organizacija skupova HKD-a sukladno zaključku 13. sjednice Glavnog odbora. HKD-a od 4.
srpnja 2012. godine te Smjernicama za organizaciju skupova HKD-a
Dijana Machala je uvodno spomenula prijavu programa koje HKD prijavljuje na natječaj Ministarstva
kulture, a čija je organizacija definirana Smjernicama za organizaciju skupova HKD-a. Rekla je da su te
Smjernice već zastarjele, posebno su financijski neoperativne jer se uvjeti financiranja u okviru natječaja
Ministarstva kulture promijenili. Prema novim uvjetima natječaja važno je osigurati 50% lokalnog
sufinanciranja programa. U planu je organizacija sastanka u HKD-u sa svim organizatorima skupova i s
voditeljima programa na kojemu će se napraviti revizija financijskih planova skupova, a s ciljem da se
ukupno financiranje svih aktivnosti HKD-a održi. Rekla je kako Društvo najviše svog poslovanja veže uz
organizaciju skupova. Komentirala je zamolbu organizatora Bobcatsssa za donacijom promotivnog
materijala kojim bi se promovirala nacionalna profesionalna udruga, no ispostavilo se kako HKD nema
promotivnih materijala. Važno je stoga dio sredstava koji se uprihodi od skupova osigurati za izradu
takvih materijala. Za obilježavanje 80-te obljetnice djelovanja HKD-a 2020. trebat će napraviti
korporativni dizajn i osuvremeniti mrežnu stranicu Društva. Na Skupštini se spominjalo da se treba
izmijeniti Statut, a taj zahtjev je sada i aktualniji zbog usvajanja novog Zakona o knjižnicama. U tijeku je
organizacija IFLA-ine pretkonferencije u Zagrebu koja će se održati od 20-21. kolovoza 2019. u
Zagrebu. Izrađene se mrežne stranice skupa http://ifla.hkdrustvo.hr, upućeni su pozivi za prijavu
izlaganja, napravljen je plakat i logo skupa. Informacija o skupu će se proslijediti na sve mejling liste
knjižnica kako bi se što više kolega privuklo da se prijave na taj stručni skup u kolovozu. U organizaciju
su uključene sva tri Odsjeka/Odjela za informacijske znanosti, Komisija za obrazovanje i stalno stručno
usavršavanje HKD-a, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu te Knjižnice grada Zagreba. Pozvala
je sve da se aktivno uključe u oblikovanje programa te da prijave svoja izlaganja.

Ad 8. Razno
Alka Stropnik je pohvalila skup posvećen 100. rođendanu Ljerke Markić-Čučuković održan u Karlovcu
15. siječnja 2019. koji je organiziralo Društvo Karlovačke županije. Najavila je održavanje Foruma
Zagrebačkog knjižničarskog društva i pozvala kolege za sudjelovanje.
Dijana Machala je pozvala sve predsjednike regionalnih društava da pošalju u HKD sve obavijesti o
aktivnostima na lokalnoj razini koji će se oglasiti i na mrežnim stranicama HKD-a.
Marija Čačić je prenijela sugestiju Glavnom odboru kolegice iz knjižnice u Belom Manastiru, koja
smatra da bi odluku o dodjeli priznanja „Knjižnica godine“ HKD trebao proslijediti izravno osnivaču, jer u
manjim sredinama postoji problem oko razumijevanja financiranja. Dijana Machala je rekla da je to
dobro za HKD, da se profiliraju naši stavovi i da HKD profiliramo kao relevantnu adresu za komunikaciju
s lokalnom zajednicom, odnosno lokalnim vlastima. Marija Čačić misli da je problem s financiranjem
organizacija određenih događaja, jer ono nije dio financijskog okvira za redovno poslovanje, pa je bolje
te dijelove dogovarati s lokalnom zajednicom nego s ravnateljima knjižnica. Dijana Machala je rekla
kako se promišljalo da se taj dan obilježi u Zagrebu, ali onda se gubi taj efekt da se vidi knjižnica koja je
dobila nagradu. Silvija Perić je pitala može li Ministarstvo kulture financirati te događaje. Machala je
rekla kako Ministarstvo kulture financira tu manifestaciju s 10.000,00 kuna, što pokriva troškove dolaska
u tu sredinu, izradu plakete, i sl., ali trebalo bi biti podržano i od lokalne zajednice. Ali HKD se i ranije
nastojao organizacijski prilagoditi knjižnicama koje su u siromašnijim regijama. Ante Mrgan je
komentirao kriterije oko nagrađivanja u pravilniku s obzirom na različite vrste knjižnica i stručni rad,
postojanje knjižnica koje imaju samo jednog djelatnika. Dijana Machala je rekla kako bi se i stručni rad
trebao promovirati i nagrađivati. Astrid Grobenski je rekla kako bi bilo dobro uvesti nagradu koja bi bila
posvećena Aleksandru Stipčeviću, a dodjeljivala bi se aktivnim profesionalnim knjižničarima. Zaključeno
je da, Glavni odbor predlaže Stručnom odboru pokretanje procedure za izradu pravilnika za dodjelu
nagrade za stručni rad posvećenu Aleksandru Stipčeviću, te imenovanje povjerenstva za njegovu
izradu.
Dijana Machala je zaključila sjednicu i zahvaljuje se svima prisutnima.
Sjednica je trajala 1:45 minuta i završila je u 13:22 sati.
Zapisnik sastavila:
Andreja Tominac, stručna tajnica HKD-a

