Z A P I S N I K br. 4
4. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka
Vrijeme: 28. 03. 2014. u 14.00 sati
Mjesto: Gradska knjižnica Rijeka, Uljarska 1, ured ravnateljice
Prisutni: Sandra Krpan; Ljubica Stojanović, Ljiljana Črnjar; članice UV
Gorana Tuškan Mihočić; ravnateljica GKR
Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika 3. sjednice
2. I. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. g.
3. Odluka o promjeni djelatnosti
4. Izmjene i dopune Statuta Gradske knjižnice Rijeka
5. Razno
Ad. 1.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik 3. sjednice Upravnog vijeća (Zapisnik 3. sjednice UV u privitku).
Ad. 2.
Ravnateljica G. Tuškan Mihočić ukratko je pojasnila potrebu donošenja I. izmjena i
dopuna Plana nabave za 2014.g. Financijski se ništa ne mijenja već je na stavci nabave
električne energije iznos potrebno rasporediti na opskrbu i distribuciju. Zbog činjenice da
na stavci opskrbe nije bio dovoljan iznos postupak javne nabave električne energije
morao se poništiti te će se, nakon usvajanja I. izmjena i dopuna Plana nabave za 2014.g.,
postupak ponoviti.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je donijelo I. izmjene i dopune Plana nabave
za 2014. g. (I. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. g. u privitku).
Ad. 3. i Ad. 4.
Na 3. sjednici Upravnog vijeća, održanoj 25. veljače 2014., UV je donijelo Prijedlog
Odluke o promjeni djelatnosti koja se odnosi na područje izdavaštva odnosno mogućnost
izdavanja i drugih publikacija, ne samo stručnih i znanstvenih. Uz prijedlog navedene
Odluke, Gradu je upućen dopis za traženje prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i
dopuna Statuta GKR u području izdavačke djelatnosti.
No iz Grada je upućen zahtjev da se Statut promijeni i u drugim stavkama gdje je
potrebno unijeti nove termine, neke stavke preciznije definirati i sl.
Stoga je potrebno ponoviti postupak donošenja Prijedloga Odluke o promjeni djelatnosti i
traženja prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta GKR.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je utvrdilo Prijedlog Odluke o promjeni
djelatnosti i Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Gradske knjižnice Rijeka koje će
biti upućene Gradu na prethodnu suglasnost (Odluke u privitku).
Ad. 5.
Pod ovom točkom dane su sljedeće obavijesti:
- priprema se tekst natječaja za projektiranje T objekta koji bi trebao biti uskoro
objavljen; cilj je da projektiranje kompleksa bude dovršeno do jeseni kako bi se ostvarili
preduvjeti za financiranje iz strukturnih fondova

- započelo se s pripremama za obilježavanje 10. obljetnice Županijskog bibliobusa;
središnja svečanost planira se u Vrbovskom 23. 9. te se Knjižnica obratila s navedenim
prijedlogom Gradu Vrbovskom
- kao što se i ranije napominjalo, Gradski bibliobus je u izuzetno lošem stanju, kvarovi su
gotovo tjedni; u Knjižnici se radi na planu prikupljanja sredstava putem sponzora,
donacija građana i sl. kojima bi se, uz osigurana vlastita sredstva iz 2013. g., pokušalo
nabaviti novo vozilo
- iz proračuna Grada doznačeno je na račun Knjižnice 50.000,00 kn za nabavu knjižnične
građe u 2014.

Sjednica je završila u 15.00 sati.
Zabilježila:
Ljiljana Črnjar

Predsjednica Upravnog vijeća:
Sandra Krpan

