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IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA HMD-a ZA 2018. GODINU 

 

Temeljem Statuta HMD-a čl. 33., Nadzorni odbor Društva u sastavu: Jasminka Najcer Sabljak 

i Slađana Latinović dana 25. rujna 2019. godine, obavio je nadzor nad programskim i 

materijalno-financijskim poslovanjem HMD-a tijekom 2018. godine. Predsjednica Nadzornog 

odbora Vedrana Gjukić-Bender bila je spriječena prisustvovati sjednici te je svoje mišljenje 

poslala elektroničkim putem. Sastanak Nadzornog odbora u funkciji zamjenice vodila je 

Slađana Latinović, a sastanku su prisustvovale predsjednica HMD-a Vlasta Krklec te gđe. 

Biserka Ferčec i Nada Ćurković, koje za Društvo obavljaju knjigovodstveno-računovodstvene 

poslove. Sastanak je održan u prostorima Muzeja za umjetnost i obrt od 13:00 do 15:00 sati. 

 

Nadzor je obavljen uvidom u Financijsko i Programsko izvješće, Bruto bilancu i ostalu 

programsku i financijsku dokumentaciju, pa je tim uvidom konstatirano: 

Ukupni prihodi HMD-a za 2018. iznosili su 498.159,29 kuna.  

Ukupni rashodi HMD-a za 2018. iznosili su 533.942,11 kuna. 

Preneseni prihod HMD-a iz 2017. iznosio je 36.520,07 kuna. 

Razlika je iznosila 737,25 kuna. 

 

Preneseni višak iz 2017. godine iznosio je 36.520,07 kuna, a njime su  pokriveni preostali 

troškovi izrade Zbornika 3. kongresa muzealaca, Zbornika 1. i 2. skupa muzejskih 

dokumentarista i Zbornika 20. AKM seminara. Sva izdanja realizirana su krajem 2017. 

godine, u digitalnom (Zbornik 3. kongresa muzealaca, Zbornik 1. i 2. skupa muzejskih 



dokumentarista) i tiskanom (Zbornik 20. AKM seminara) obliku, dok su računi plaćeni u 

2018. godini.    

Nadzornom odboru je predočeno i Programsko izvješće HMD-a koje je dostavljeno i 

Ministarstvu kulture i Gradu Zagrebu. Vidljivo je iz predočenog da su tijekom 2018. godine 

aktivno djelovala sva tijela Društva i to: Izvršni odbor koji je održao 2 sjednice, Nadzorni 

odbor koji je imao jedan sastanak, dok je dvije sjednice održao Ocjenjivački odbor za nagrade 

HMD-a. Održana je i jedna redovita skupština Društva.  

Prema programskoj djelatnosti Društva tijekom 2018. godine nastavljen je kontinuitet 

održavanja manifestacija (23. Edukativno-muzejska akcija, Noć muzeja), stručnih skupova 

(10. susreti Sekcije restauratora i preparatora HMD-a, 10. skup muzejskih pedagoga) i 

međunarodnih suradnji (NEMO, Ljetna škola muzeologije) kao i dodjela Nagrada HMD-a. 

Također je realizirana i nakladnička djelatnost Društva u tiskanim (Vijesti muzealaca i 

konzervatora 2018., publikacija 10. susreti Sekcije restauratora i preparatora HMD-a) i 

elektroničkim (Zbornik 4. kongresa muzealaca, Zbornik 9. skupa muzejskih pedagoga) 

izdanjima. 

 

Članovi NO su pregledali Financijsko izvješće za 2018. i prihvatili ga uz napomenu da se u 

izvješćima opširnije obrazlože neke stavke kao i da se sastanak NO treba održavati ranije 

tijekom tekuće godine, odmah po slanju izvješća financijerima (Ministarstvu kulture RH i 

Gradu Zagrebu) po mogućnosti već u ožujku.  

Kako je vidljivo iz financijskog i programskog izvješća, uz smanjene prihode  Društvo je 

uspješno realiziralo zadane programe te je pozitivno završilo 2018. godinu te predlažemo 

Skupštini HMD-a da ga prihvati.  

 

 

NADZORNI ODBOR HMD-a: 

Vedrana Gjukić-Bender – predsjednica 

Slađana Latinović - zamjenica 

Jasminka Najcar Sabljak - članica 


