
Z  A  P  I  S  N  I  K   br. 45
45. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka

Vrijeme: 28.08 2013. u 15.00 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 44. sjednice Upravnog vijeća
2. Obavijest o isteku mandata članova Upravnog vijeća
3. Obavijest o sklapanju okvirnog sporazuma i godišnjeg ugovora o javnoj nabavi za nabavu naft-

nih derivata
4. Obavijest o poteškoćama u realizaciji Financijskog plana
5. Razno

Ad. 1.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik 44. sjednice Upravnog vijeća (Zapisnik u privitku).

Ad. 2. 
Ravnateljica je izvijestila Upravno vijeće da je poslan dopis Odjelu gradske uprave za kulturu 
kojim Gradska knjižnica Rijeka, temeljem čl. 16. Statuta GKR, obavještava osnivača o isteku 
mandata članova Upravnog vijeća s datumom 30. listopada 2013.g. 
Zaključak: Članovi UV primili su informaciju o isteku mandata.

Ad. 3.
Ravnateljica je izvijestila da su na temelju provedenog postupka javne nabave za nabavu naftnih 
derivata sklopljeni okvirni sporazum na razdoblje od 16 mjeseci te ugovor o javnoj nabavi za 
period  od 1. rujna do 31. prosinca 2013.g. s odabranim ponuditeljem INA – industrija nafte d.d.. 
Zaključak: Članovi UV primili su informaciju o sklapanju okvirnog sporazuma i ugovora o 
javnoj nabavi.  

Ad. 4. 
Ravnateljica je izvijestila Upravno vijeće o alarmantnoj situaciji zbog neisplate sredstava za 
programe i nabavu knjižnične građe iz gradskog proračuna jer do kraja kolovoza nije uplaćena 
niti jedna kuna, od 398.000 kn za koje je potpisan ugovor s Gradom Rijekom i koje su uvrštene u 
Financijski plan Gradske knjižnice Rijeka. GKR uredno izvodi preuzete obaveze i plaća sve 
financijske obaveze prema suradnicima i dobavljačima, međutim ukoliko se planirana sredstva ne 
isplate ugrožena je održivost Financijskog plana kao i samo poslovanje Knjižnice. Pritom su 
najugroženija radna mjesta koja Knjižnica financira iz vlastitih sredstava.  
Zaključak: Upravno vijeće izražava zabrinutost te će uputiti upit o navedenom problemu 
Odjelu gradske uprave za kulturu.

Ad. 5. 
Ravnateljica je obavijestila Upravno vijeće da od 2. rujna kreće redovito cjelodnevno radno 
vrijeme Knjižnice te da je i ovoga ljeta bilo prigovora korisnika zbog jednosmjenskog rada, no 
zbog nedovoljnog broja zaposlenika nije moguće organizirati cjelogodišnji cjelodnevni rad. 

Sjednica je završila u 16,00 sati.

       Zabilježila:                                                              Predsjednica Upravnog vijeća:
     Ljiljana Črnjar                                                                     Sandra Krpan                                     


