Z A P I S N I K br. 43
43. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka
Vrijeme: 31. 05. 2013. u 9.00 sati
Mjesto: Gradska knjižnica Rijeka, Uljarska 1, ured ravnateljice
Prisutni: Sandra Krpan; predsjednica UV
Ljubica Stojanović, Ljiljana Črnjar; članice UV
Gorana Tuškan Mihočić; ravnateljica GKR
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika 42. sjednice Upravnog vijeća
2. I. izmjene i dopune Finacijskog plana za 2013.g.
3. I. izmjene i dopune Plana nabave za 2013.g.
4. Pravilnik o zaštiti od požara
5. Odluka o ljetnom radnom vremenu
6. Razno
Ad. 1.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik 42. sjednice Upravnog vijeća (Zapisnik u privitku).
Ad. 2. i Ad. 3.
Ravnateljica G. Tuškan Mihočić ukratko je obrazložila potrebu donošenja I. izmjena i
dopuna Finacijskog plana za 2013.g. i I. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2013. godinu,
obzirom da se radi o dva dokumenta koji proizlaze jedan iz drugoga.
Osnovni razlog izmjena Financijskog plana su naknadno dobiveni ugovori iz Ministarstva
kulture RH za knjižničnu građu, program i investicije te su odobreni iznosi uvršteni u
Financijski plan. Također, povećavaju se vlastita sredstva za iznos od 30.000,00 kn.
Nadalje, ravnateljica je pojasnila da je potrebno u Plan nabave uvrstiti stavku javne
nabave za gorivo, budući da se predviđa da će biti utrošeno više od 70.000 kn goriva za
oba bibliobusa i službeno vozilo. S Hrvatskim državnim arhivom slijedi potpisivanje
ugovora za zaštitu i restauraciju građe u visini od 58.000,00 kn. Sve navedene izmjene
uvrštavaju se i u Financijski plan i Plan nabave.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo I. izmjene i dopune Financijskog
plana za 2013.g. i I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2013.g. (I. izmjene i dopune
Financijskog plana za 2013.g . i I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. g. u
privitku).
Ad. 4.
Članovima Upravnog vijeća iznesen je prijedlog Pravilnika o zaštiti od požara na što
Knjižnicu obvezuju propisi iz područja zaštite na radu. Ravnateljica je izvijestila da je
potpisan ugovor s vanjskom tvrtkom – Indel zaštita koja će skrbiti o zaštiti na radu.
Obavljena je edukacija djelatnika, uklanjaju se nedostaci, a uslijedit će i obvezan pregled
kod okuliste za sve djelatnike koji duže od 4 sata neprekidno borave za računalom.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Pravilnik o zaštiti od požara
(Pravilnik o zaštiti od požara u privitku).
Ad. 5.
Članovima UV predložena je odluka o ljetnom radnom vremenu u periodu od 24. lipnja
do 31. kolovoza. U to vrijeme odjeli i ogranci Knjižnice rade u jednoj smjeni, naizmjence

u jutarnjoj i popodnevnoj, kako bi sustav cjelodnevno bio dostupan korisnicima. Narodna
čitaonica je cjelodnevno otvorena, bibliobusi rade po uobičajenom radnom vremenu kao i
Knjižnica Čavle. Subotom rade središnji odjeli i Ogranak Zamet.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog odluke o ljetnom
radnom vremenu:
Ad 6.
Date su sljedeće obavijesti:
- Izrađena je nova web stranica Knjižnice, javno predstavljanje održat će se polovicom
lipnja zajedno s predstavljanjem novog web kataloga te digitalne knjižnice izrađene u
sklopu projekta ACCESS IT plus.
- Kampanja Čitaj mi koja se provodi u suradnji s Komisijom za knjižnične usluge za
djecu i mlade HKD-a i UNICEFom u punom je jeku te će se 12. 6. u sklopu Dana Sv.
Vida na Korzu održati program u kojem će poznate osobe čitati djeci priče; kampanja je
popraćena promidžbenim materijalom (letci, bedževi, plakati..).
- INA je osigurala donaciju od 15.000,00 kn za nabavu nove serije tablet računala koji će,
nakon prve serije postavljene u Narodnoj čitaonici, biti postavljeni u ogranke
- u tijeku je postupak natječaja za upražnjeno radno mjesto informatičara
Sjednica je završila u 10 sati.
Zabilježila:
Ljiljana Črnjar

Predsjednica Upravnog vijeća:
Sandra Krpan

