
                                                          Z  A  P  I  S  N  I  K   br. 35
                                        35. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka

Vrijeme: 28. 11. 2016. u 9.00 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
           
Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika 34. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje Pravilnika o zaštiti na radu
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu GKR
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu GKR
5. Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog vijeća GKR
6. Razno

Predsjednica UV Sandra Krpan otvorila je 35. sjednicu Upravnog vijeća i predložila
dnevni red  koji je jednoglasno prihvaćen.  

Ad. 1.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik 34. sjednice Upravnog vijeća (Zapisnik 34. sjednice UV u 
privitku).

Ad 2.   
Pravnica Ines Svalina pojasnila je da je Knjižnica obvezna donijeti Pravilnik o zaštiti na 
radu usklađen s odredbama Zakona o zaštiti na radu. U skladu s time pristupilo se izradi 
navedenog Pravilnika koji je predstavljen i predložen Upravnom vijeću na usvajanje.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Pravilnik  o zaštiti na radu 
(Pravilnik  o zaštiti na radu u privitku).

Ad 3.
U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i usvojenim Pravilnikom o zaštiti na radu, pravnica je 
pojasnila da tvrtke s 49 do 249 zaposlenih mogu poslove zaštite na radu povjeriti nekom od 
zaposlenika koji treba položiti ispit za zaštitu na radu te mu ugovorom o radu treba odrediti da je, uz 
postojeće poslove, obvezan obavljati i poslove zaštite na radu. GKR je odredila te zadaće jednoj od 
pomoćnih knjižničarki te je navedeno potrebno unijeti u Pravilnik o radu GKR.
Osim toga, budući da je u tijeku pregovaranje o novom kolektivnom ugovoru a postojeći je istekao, 
naputak je da se u Pravilnik o radu unesu neophodne izmjene vezane za pojedina prava. 
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Izmjene i dopune Pravilnika o radu GKR
(Izmjene i dopune Pravilnika o radu GKR u privitku).



Ad. 4
U skladu s izmjenama i dopunama Pravilnika o radu potrebno je unijeti i izmjene u Pravilnik o 
unutarnjem ustrojstvu vezano uz dodavanje radnog mjesta pomoćnog knjižničara i stručnjaka zaštite 
na radu. Za to radno mjesto određen je koeficijent 1,25 prema kojem će se sastaviti novi ugovor o 
radu za djelatnicu koja će obavljati navedene poslove.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu GKR (Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu GKR u privitku).

Ad 5.
Trenutno važeći Poslovnik o radu Upravnog vijeća GKR datira iz 2001. g., stoga ga je potrebno
ažurirati i uskladiti s kasnijim izmjenama Statuta Gradske knjižnice Rijeka. Također, bitna novina u
prijedlogu  novog  Poslovnika  o  radu  Upravnog  vijeća  GKR  je  mogućnost  održavanja  sjednica
Upravnog vijeća elektroničkim putem – odnosno putem elektroničke pošte, u iznimnim, opravdanim
situacijama.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Poslovnik o radu Upravnog vijeća GKR
(Poslovnik o radu Upravnog vijeća GKR u privitku).

Ad 6.
Pod ovom točkom dane su sljedeće obavijesti:
- Županijski bibliobus u posljednje vrijeme ima česte kvarove koji iziskuju popravke te se događaju
  izostanci s terena 
- Radovi na popravku grijanja u Središnjem odjelu – Modello privode se kraju.

Sjednica je završila u 10.00 sati.     

      
       Zabilježila:                                                              Predsjednica Upravnog vijeća:
    Ljiljana Črnjar                                                                       Sandra Krpan                       


