
                                                          Z  A  P  I  S  N  I  K   br. 33
                                        33. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka

Vrijeme: 27. 09. 2016. u 8.30 sati
Mjesto: Gradska knjižnica Rijeka, Uljarska 1, ured ravnatelja
Prisutni:  Sandra Krpan; predsjednica UV, Ljiljana Cvjetović, Ljiljana Črnjar; članice 
               UV; Niko Cvjetković, ravnatelj GKR;
               Ines Svalina, pravnica GKR (prisustvovala 3. točci dnevnog reda)

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika 32. sjednice UV
2. Usvajanje pročišćenog teksta Pravilnika o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe
     u Gradskoj knjižnici Rijeka
3. Obavijest o podnošenju tužbe Upravnom sudu odnosno pokretanju upravnog spora od
    strane gđe. Jadranke Martić
4. Obavijest o projektu American corner/Američki kutak
5. Razno: 

• obavijest o radnom vremenu u Gradskoj knjižnici Rijeka
• obavijest o uređenju Odjela periodike Gradske knjižnice Rijeka
• obavijest o odlasku u mirovinu voditeljice računovodstva u Službi 

financijskog poslovanja Gradske knjižnice Rijeka 

Predsjednica UV Sandra Krpan otvorila je 33. sjednicu Upravnog vijeća i predložila
dnevni red s proširenom točkom Razno: anonimni podnesak Upravnom vijeću.
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik 32. sjednice Upravnog vijeća (Zapisnik 32. sjednice UV u 
privitku).

Ad 2.   
Na 32. sjednici Upravnog vijeća donesene su Izmjene i dopune Pravilnika o  pružanju 
usluga i korištenju knjižnične građe u GKR.
Nakon usvajanja Izmjena i dopuna priređen je pročišćeni tekst Pravilnika.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo pročišćeni tekst Pravilnika o pružanju 
usluga i korištenju knjižnične građe u Gradskoj knjižnici Rijeka (pročišćeni tekst
Pravilnika o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe u Gradskoj knjižnici Rijeka 
u privitku).

Ad 3.
Ines Svalina, pravnica GKR obavijestila je članove Upravnog vijeća o podnošenju tužbe Upravnom 
sudu odnosno pokretanju upravnog spora od strane gđe. Jadranke Martić, jedne od kandidatkinje na 
natječaju za ravnatelja GKR.  Gradska knjižnica Rijeka krajem mjeseca kolovoza zaprimila je od 
Upravnog suda obavijest o navedenoj tužbi te je određen rok od 60 dana za očitovanje GKR Sudu.
Pravna služba GKR priredit će očitovanje i uputiti ga Sudu. Nakon toga se očekuje poziv na 
raspravu.
Zaključak: Predsjednica UV Sandra Krpan predlaže da, s obzirom na upućenost u cjelokupnu
problematiku, Knjižnicu zastupa Ines Svalina, dipl. iur. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.



Ad 4. 
Ravnatelj Niko Cvjetković obavijestio je članove UV o projektu American corner/Američki kutak. 
Riječ je o projektu započetom u vrijeme mandata bivše ravnateljice u suradnji s Veleposlanstvom 
SAD.
Lokacija Američkog kutka bit će u Ogranku Trsat iako se na početku od strane predstavnika 
Veleposlanstva preferirao centar grada. Argumenti Knjižnice za smještaj AC na Trsatu, pored 
činjenice da se radi o novouređenom ogranku su bili blizina studentskog kampusa i studij anglistike 
kao srodni sadržaji koji mogu dati novu dimenziju usluzi što je na kraju prihvaćeno. 
Knjižnica će za program AC dobivati iznos od 10.000 $ godišnje a za sam početak rada (nabava 
građe i računalne opreme) Veleposlanstvo SAD osigurava iznos od 21.000 $. 
Ravnatelj je izrazio nadu da će novi sadržaj privući i nove korisnike u Ogranak.
Iznos za nabavu računalne opreme za potrebe AC nije bio planiran za ovu godinu te će se, s obzirom
da ukupan  godišnji iznos za tu svrhu prelazi 70.000,00 kn, zatražiti mišljenje Ministarstva financija 
o mogućnosti nabave u ovoj godini.
Zaključak: Upravno vijeće primilo je na znanje navedene obavijesti.

Ad 5.
Pod ovom točkom dane su sljedeće obavijesti:
1.) Ravnatelj je donio novu odluku o redovitom radnom vremenu Knjižnice. Prethodno su provedene
     konzultacije s voditeljima te zatraženo mišljenje Sindikata. Radno vrijeme je regulirano na način 
     da se poštuju odredbe Zakona o radu o tjednom fondu sati, obveznom dnevnom odmoru od 12 
     sati i dr. a istodobno je omogućena fleksibilnost u smislu izmjene popodnevnih i jutarnjih smjena.
2.) Tijekom mjeseca kolovoza i u prvoj polovici rujna, u suradnji s Direkcijom za gradnju i
     održavanje objekata Odjela za gospodarenje imovinom Grada Rijeke realizirani su radovi na 
     uređenju Odjela periodike i to ličenje zidova i vrata, uređenje stropa  i sanacija parketa. Radove je
     financirao Grad. Odjel je započeo s radom 21. rujna.
3.) Dosadašnja voditeljica računovodstva Mirjana Dubravec s danom 1. listopada odlazi u mirovinu.
     Obavit će se primopredaja dužnosti novoj voditeljici računovodstva Desanki Petrović prema 
      popisu svih potrebnih dokumenata koje je potrebno preuzeti.
4.)  Predsjednica UV Sandra Krpan obavijestila je članove UV o anonimnom podnesku adresiranom
      na Upravno vijeće odnosno predsjednicu. Budući da se radi o drugom slučaju anonimnog 
      obraćanja UV na račun novoimenovanog ravnatelja, Nike Cvjetkovića, u kojem se navodi da iza 
      istoga stoje djelatnici Knjižnice, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeći  zaključak:
      Upravno vijeće Gradske knjižnice Rijeka na raspolaganju je djelatnicima i svim drugim 
      predstavnicima javnosti za argumentirana i potpisana mišljenja, prijedloge i primjedbe u 
      vezi s djelatnošću Knjižnice.
     Anonimne podneske Upravno vijeće neće razmatrati, niti sada niti ubuduće.
     Ovaj zaključak objavit će se na oglasnoj ploči Knjižnice.

Sjednica je završila u 9.30 sati.     

      
       Zabilježila:                                                              Predsjednica Upravnog vijeća:
    Ljiljana Črnjar                                                                       Sandra Krpan                       


