
 

Društvo muzealaca i galerista Istre 

Pazin, 21.03.2014. 

 

 

Z A P I S N I K 

 

sa godišnje skupštine Društva muzealaca i galerista Istre 

 

 

Godišnja Skupština Društva muzealaca i galerista Istre održana je 21.03.2014. u Spomen 

domu sjedinjenja u Pazinu. 

Skupština je započela u 10,15 sati. Predsjednica je pozdravila prisutne i zahvalila na dolasku 

te konstatirala da su na Skupštini prisutna 24 člana odnosno da Skupština ima kvorum za 

pravovaljano odlučivanje, predložila je radno predsjedništvo u sastavu: 

Marija Ivetić, predsjedavajuća, Gracijano Kešac i Saša Nikolić, a za zapisničara Adrianu 

Putinja.  

Prijedlog je usvojen te je predsjedavajuća predložila sljedeći  

 

Dnevni red: 

1. Izvješće o radu  

2. Financijski izvještaj  

3. Izvještaj Nadzornog odbora o pregledu financijske dokumentacije 

4. Program rada 

5. Prijem novih članova 

6. Razno 

 

Dnevni red je usvojen. 

 

Predsjednica Društva je predložila da se obrazlože izvješća i Program te da se potom rasprave 

ovi materijali. 

Prijedlog je usvojen. 

 

Ad. 1. 

Predsjednica Društva obrazložila je Izvješće o radu Društva (Prilog 1 zapisnika). 

 

Ad. 2.  

Tajnica Društva obrazložila je financijsko izvješće Društva (Prilog 2 zapisnika). 

 

Ad 3. 

Saša Nikolić, član Nadzornog odbora  pročitao je Izvještaj  o pregledu financijske 

dokumentacije (Prilog 3 zapisnika). 

 

Ad 4. 

Predsjednica Društva obrazložila je Program rada. 

 

Rasprava: 

Raspravljalo se o naplati članarine 



Marija Ivetić, govorila je o organizaciji studijskih putovanja, očekuje se odaziv velikog broja 

članova zbog visokih troškova prijevoza, za Slavoniju, po najboljoj ponudi, ovi troškovi 

iznose preko 15,000 kn.   

Marija Smolica zahvalila je vodstvu Društva na trudu i zalaganju na vođenju Udruge. 

 

Zaključci:  

Jednoglasno su usvojeni sljedeći dokumenti: Izvješće o radu, izvješća o financijskom 

poslovanju i Program rada. 

Jednoglasno je usvojen prijedlog da svi članovi Društva plaćaju članarinu. 

 

Ad. 5. 

Predsjednica Društva dala je informaciju o prijemu novih članova:  

Aleksandra Vinkerlić, Zavičajni muzej Poreč 

Adriana Putinja, Muzej grada Pazina 

Maja Zidarić, Muzej grada Pazina (kustosica pripravnica) 

Nora Markežić, studentica, vanjska članica 

Emina Svilar, viša stručna suradnica za kulturu Grada Pazina, vanjski član 

 

Jasna Grgić iz Zavičajnog muzeja Poreč obrazložila je za Aleksandru Vinkerlić iz porečkog 

muzeja da ona više ne radi u toj ustanovi te da će je kontaktirati da li želi biti vanjski član  

Društva.   

  

Ad 6. 

Nije bilo pitanja ni prijedloga 

 

Skupština je završila u 11,45 sati. 

 

 

Zapisnik sastavila                                                                      Predsjednica Društva 

Adriana Putinja                                                                      Marija Ivetić, muzejska savjetnica 


