
                                                            Z A P I S N I K br. 38
                                38. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka

Vrijeme: 20. 02. 2017. u 11.00 sati
Mjesto: Gradska knjižnica Rijeka, Uljarska 1, ured ravnatelja
Prisutni: Sandra Krpan; predsjednica UV, Ljiljana Cvjetović, Ljiljana Črnjar; članice UV; Niko 
Cvjetković, ravnatelj GKR; 2. točci dnevnog reda prisustvovala je voditeljica računovodstva, Desanka
Petrović

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika 37. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje Financijskog izvješća Gradske knjižnice Rijeka za 2016. godinu 
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Gradske knjižnice Rijeka
4. Razno

Predsjednica UV Sandra Krpan otvorila je 38. sjednicu Upravnog vijeća i predložila
dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen. 

Ad. 1.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik 37. sjednice Upravnog vijeća (Zapisnik 37. sjednice UV u privitku).

Ad 2. 
Ravnatelj Niko Cvjetković i voditeljica računovodstva Desanka Petrović ukratko su sumirali glavne 
stavke iz Financijskog izvješća Gradske knjižnice Rijeka za 2016. godinu.
Ukupna vrijednost imovine u 2016. godini povećana je za 3,9% u odnosu na prethodnu
godinu zbog nabave dugotrajne nefinancijske imovine (namještaj i druga oprema u Ogranku
Trsat, knjižna i neknjižna građa) te povećanja financijske imovine koja se odnosi na sredstva
uplaćena krajem 2016. g. za opremanje American cornera u Ogranaku Trsat, a troškovi će biti
realizirani tijekom 2017.godine.
Prihodi poslovanja u 2016. godini povećani su u odnosu na prethodnu godinu za 1,6 %.
Rashodi poslovanja u 2016. godini smanjeni su u odnosu na prethodnu godinu za 3,1% 
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Financijsko izvješće Gradske knjižnice 
Rijeka za 2016. godinu (Financijsko izvješće Gradske knjižnice Rijeka za 2016. godinu u 
privitku).

Ad 3.
Ravnatelj Niko Cvjetković obrazložio je da je, prema naputku iz Odjela za kulturu, potrebno u 
Pravilnik o radu unijeti osnovicu za  za izračun osnovne plaće radnika u ustanovama kulture 
budući da krajem veljače istječe produžena primjena Kolektivnog ugovora.
U raspravi je ravnatelj ukratko sumirao dosadašnji tijek pregovaranja o kolektivnom ugovoru 
između Grada i Sindikata te glavne točke prijepora. Ljiljana Črnjar je također, budući da
sudjeluje u pregovaračkom timu, ukratko pojasnila stajališta Sindikata.
Zaključak: Upravno vijeće je s dva glasa ZA i jednim suzdržanim (Lj. Črnjar) donijelo 
Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Gradske knjižnice Rijeka 
(Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Gradske knjižnice Rijeka u privitku).

Ad. 4. 
Pod ovom točkom dnevnog reda ravnatelj je obavijestio UV da će se službeno otvaranje Američkog kutka (AC) u 
Ogranku Trsat održati 29. ožujka 2017.

Sjednica je završila u 11.45 sati.

  Zabilježila:                                                                             Predsjednica Upravnog vijeća:
Ljiljana Črnjar                                                                                    Sandra Krpan 


