
Z  A  P  I  S  N  I  K   br. 44
44. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka

Vrijeme: 22. 07. 2013. u 10.00 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 43. sjednice Upravnog vijeća
2. Polugodišnje izvješće o radu GKR (siječanj-lipanj 2013.)
3. Polugodišnje financijsko izvješće GKR (siječanj-lipanj 2013.)  
4. Pravilnik o zaštiti na radu
5. Implementacija Rijeka City Card projekta u GKR – dosadašnji tijek i stanje
6. Projekt nove zgrade GKR u kompleksu Benčić – dosadašnji tijek i stanje
7. Razno
Na početku je ravnateljica predložila da se dnevni red dopuni dodatnom točkom: Obavijest o postupku 
provedbe javne nabave za naftne derivate. Prijedlog je prihvaćen. 

Ad. 1.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik 43. sjednice Upravnog vijeća (Zapisnik u privitku).

Ad. 2. 
Članovima UV predočeno je Izvješće o radu GKR za razdoblje od 1. 1. do 30. 06. 2013. Ravnateljica 
Gorana Tuškan Mihočić naglasila je da je većina pokazatelja uglavnom na razini istog razdoblja prethodne 
godine uz manja odstupanja. Primjerice ukupan broj članova manji je za 3% dok je sam broj djece za 9% 
veći što se može pripisati i rezultatima kampanje Je li Vaše dijete član knjižnice?  Na približno jednakoj 
razini je posudba knjiga i korištenje novina i časopisa, u blagom je porastu posudba vizualne i elektroničke 
građe, dok je smanjeno korištenje referentne zbirke u studijskim čitaonicama kao i broj informacijskih 
zahtjeva.
Kad je riječ o nabavi knjižnične građe, broj knjiga i periodike je nešto manje, dok je porasla nabava AVE 
građe no sve to ovisi o ponudi na izdavačkom tržištu. 
Programska aktivnost vrlo se intenzivno odvijala, a Knjižnica je aktivno sudjelovala i u svim važnijim 
gradskim manifestacijama. Započet je rad na organizaciji i provedbi Književne nagrade Drago Gervais. S 
više događanja Knjižnica se pridružila kampanji Čitaj mi u organizaciji Hrvatskog knjižničarskog društva, 
Hrvatskog pedijatrijskog društva, UNICEF-a i dr.
Kreirana je nova web stranica GKR, predstavljen novi katalog, te digitalna knjižnica SveVID,   nastala kao 
rezultat sudjelovanja u međunarodnom projektu ACCESS IT Plus.
Nastavljen je rad na projektu informatizacije narodnih i školskih knjižnica. 
Knjižničari su sudjelovali na svim važnijim stručnim skupovima s 10 tak izlaganja.
Kad je riječ o prostoru, uređena je soba Službe obrade nakon puknuća vodovodne cijevi, no problem vlage 
u Središnjem odjelu i dalje je prisutan, uz već poznate poteškoće prostorne skučenosti i nemogućnosti 
organiziranja učinkovitog rada. Također do danas nije riješeno prodiranje vode u novom prostoru Ogranka 
Zamet.
Sve aktivnosti Knjižnice redovito su se odvijale, a pojačana je vidljivost u medijima i putem interneta.
U raspravi je predsjednica UV Sandra Krpan pohvalila aktivnosti i programe Knjižnice, istaknuvši da bi 
bilo neophodno da se krucijalni problemi – središnja zgrada i novi prostor Ogranka Sušak čim prije 
započnu rješavati.
Zaključak: Članovi UV jednoglasno su donijeli odluku o prihvaćanju Izvješća o radu GKR za 
razdoblje  1.1.-30.6. 2013. ( Izvješće o radu GKR za razdoblje  1.1.-30.6. 2013. u privitku).

Ad. 3.
Ravnateljica Gorana Tuškan Mihočić pojasnila je članovima UV pojedinosti vezane uz Financijsko izvješće
GKR za razdoblje 1.1.-30.6. 2013.  Ukupno je ostvareno prihoda u iznosu 5.429.774,00 kn. Bilježi  se 
porast vlastitih prihoda za 3%. Svi rashodi su utrošeni u okviru plana. 
Zaključak: Članovi UV jednoglasno su donijeli odluku  o prihvaćanju Financijskog izvješća GKR za 
razdoblje 1.1.-30.6. 2013. (Financijsko izvješće GKR za razdoblje 1.1.-30.6. 2013. u privitku).



Ad. 4. 
Članovima Upravnog vijeća iznesen je prijedlog Pravilnika o zaštiti na radu na što Knjižnicu obvezuju 
propisi iz područja zaštite na radu. Podsjetila je da je potpisan ugovor s vanjskom tvrtkom – Indel zaštita 
koja će skrbiti o zaštiti na radu te da je obavljena edukacija djelatnika. Obavljen je pregled kod okuliste za 
sve djelatnike koji duže od 4 sata neprekidno borave za računalom.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Pravilnik o zaštiti na radu (Pravilnik o zaštiti na 
radu u privitku).

Ad. 5. 
Ravnateljica je izvijestila članove UV o dosadašnjem tijeku i trenutnom stanju implementacije Rijeka City 
Card projekta u poslovanje GKR. Radi se o gradskom projektu koji je započeo prije tri godine kada je 
potpisan okvirni sporazum u koji su uključene sve ustanove i komunalna društva grada. Projekt ima cilj 
omogućiti građanima da sve gradske usluge koriste istom karticom s mogućnošću, ukoliko to žele, da ona 
bude i sredstvo plaćanja.
Gradska knjižnica Rijeka uključena je u aktivnosti implementacije tek krajem lipnja ove godine i još uvijek 
su u tijeku razgovori s predstavnicima Zajednice ponuđača i Zavoda za informatiku oko pojedinosti 
projektnog zadatka koji treba uvažiti sve posebnosti poslovanja GKR. Drugi problem je nabava potrebne 
opreme za koju GKR nema planirana sredstva već bi sredstva za tu namjenu trebao osigurati Grad. U tom 
slučaju bit će potrebno da UV donese odluku o izmjenama i dopunama Plana nabave i Financijskog plana. 
Ukoliko se ispune navedeni uvjeti, primjena kartica u GKR bi trebala započeti u rujnu ili listopadu.

Ad 6.
Članovi UV obaviješteni su o dosadašnjem tijeku i stanju projekta nove zgrade GKR u kompleksu Benčić.
Iako se pripremio natječajni materijal, izradio troškovnik i najavljeno da će se raspisati javni natječaj za 
projektiranje 15. travnja za što su planirana i sredstva u Proračunu za 2013., to još uvijek nije učinjeno. 
Dojam je da je realizacija ipak prespora u odnosu ne neodrživost postojećih prostornih uvjeta središnjih 
odjela.
Zaključak: Upravno vijeće je donijelo odluku da će se pismeno obratiti Odjelu za kulturu s upitom u 
kojoj je fazi projekt i koji su razlozi zbog kojih se natječaj još uvijek nije raspisao.

Ad 7.
Dana 12. lipnja objavljen je natječaj za nabavu naftnih derivata. Na natječaj je stigla samo jedna ponuda, 
INE d.d. u vrijednosti od 115.000,00 kn. Okvirni sporazum će se sklopiti za 2013. i 2014. godinu. Sam 
postupak još nije okončan budući da je u tijeku priprema i potpisivanje ugovora.

Ad. 8.
Date su sljedeće obavijesti:
- budući da se bliži kraj projekta ACCESS IT Plus u kojem je GKR uspješno sudjelovala, Knjižnica je 
pozvana na sudjelovanje u novom projektu u kojem će sudjelovati 24 zemlje EU i izvan nje a cilj je stvoriti 
alate kojima bi manje lokalne institucije mogle  same stavljati digitalne sadržaje na EUROPEANU, bez 
posredovanja nacionalnih agregatora preko kojih je se to do sada sporo realiziralo.

- zatražena je suglasnost Grada za raspisivanje natječaja za radno mjesto dipl. knjižničara, umjesto
  djelatnice koja je na rodiljnom dopustu

- jedna volonterka je započela raditi u okviru programa stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog
  odnosa.

Sjednica je završila u 11,00 sati.

       Zabilježila:                                                              Predsjednica Upravnog vijeća:
     Ljiljana Črnjar                                                                     Sandra Krpan                                                     


