Z A P I S N I K br. 15
15. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka
Vrijeme: 26. 03. 2015. u 14.00 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 14. sjednice UV
2. Izvješće Državne revizije o obavljenoj reviziji
3. Razno
Predsjednica UV Sandra Krpan otvorila je 15. sjednicu Upravnog vijeća. Utvrđeno je da
je, na prijedlog ravnateljice Gorane Tuškan Mihočić, potrebna dopuna dnevnog reda na
temu potpisivanje aneksa ugovora o radu ravnateljice te je UV prihvatilo da se to uvrsti
kao 3. točka dnevnog reda.
Ad. 1.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik 14. sjednice Upravnog vijeća (Zapisnik 14. sjednice UV u
privitku).
Ad. 2.
Ravnateljica Gorana Tuškan Mihočić podsjetila je članove UV da je dana 13. listopada
2014. započeo u GKR nadzor Državne revizije o čemu su članovi UV obaviješteni na 10.
sjednici UV, održanoj 28. listopada 2014. Nadzor je potrajao do 17. ožujka 2015. te je
Državna revizija podnijela pismeno izvješće koje su članovi UV dobili na uvid.
Revizijom su obuhvaćeni djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo, planiranje i
računovodstveno poslovanje, prihodi, rashodi te postupci javne nabave.
Utvrđene su određene nepravilnosti koje se odnose na djelokrug rada i unutarnje
ustrojstvo te planiranje i računovodstveno poslovanje.
Kad je riječ o djelokrugu rada i unutarnjem ustrojstvu, nepravilnosti se odnose na
Knjižnicu Čavle budući da ugovor kojim se reguliraju međusobna prava i obveze i
dodatak ugovoru koji sadrži cjenik usluga potpisuju ravnateljica i Općina Čavle te isti
nisu bili predmetom rasprave Upravnog vijeća. Također Pravilnik o pružanju usluga i
korištenju knjižnične građe koji je donijelo UV ne odnosi se na Knjižnicu Čavle.
Državna revizija nalaže da sve što se odnosi na Knjižnicu Čavle treba biti predmetom
rada Upravnog vijeća te da poslovanje Knjižnice Čavle treba u potpunosti biti usklađeno s
poslovanjem GKR i sastavnim dijelom svih pravilnika i akata.
Nepravilnosti u planiranju odnose se na financijski plan koji nije razrađen po programima
i projektima a rashodi nisu raspoređeni prema izvorima financiranja.
Nepravilnosti u računovodstvenom poslovanju odnose se na to što poslovne knjige nisu
bile zaključene do propisanog roka. Bilješke uz financijske izvještaje nisu dovoljno
opširne a računi su trebali biti knjiženi u trenutku prispijeća a ne u trenutku plaćanja.
Ravnateljica je istakla da su pronađene nepravilnosti dijelom rezultat manjkavosti
softverske podrške no budući da je nedavno implementiran novi sustav za
računovodstveno poslovanje to se ubuduće ne bi trebalo dešavati. Knjižnica je uočene

nepravilnosti spremna otkloniti. Rok za otklanjanje nepravilnosti i izvješće o tome je 15.
svibnja 2015. te će nakon toga nalaz Državne revizije biti objavljen na web stranici GKR.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Izvješće o obavljenoj reviziji
(Izvješće o obavljenoj reviziji u privitku).
Ad 3.
Sukladno odluci Grada Rijeke o smanjivanju plaća djelatnika gradske uprave i djelatnika
ustanova u kulturi, osnovica za obračun plaće ravnatelja smanjuje se za 10 %. Potrebno je
stoga potpisati aneks ugovora o radu ravnateljice s novim iznosom osnovice.
Zaključak: Predsjednica UV Sandra Krpan i ravnateljica GKR potpisale su aneks
ugovora o radu sa smanjenom osnovicom za 10 %:
Ad 4.
1.) Ravnateljica je obavijestila članove UV o uočenom naginjanju odnosno iskrivljenju
galerije u zatvorenom spremištu Središnjeg odjela uslijed prekomjernog opterećenja
knjigama. O novonastaloj situaciji obaviješten je Odjel za kulturu i Odjel za upravljanje
imovinom koji je pozvan da procijeni opasnost. Nakon uvida utvrđeno je da nije
preporučljiv boravak ljudi u spremištu te da se knjige moraju čim prije maknuti s galerije.
Članice UV izrazile su svoju zabrinutost i stav da se trebaju poduzeti hitne mjere zaštite
kao i da treba zajedno s Gradom pronaći primjeren prostor za smještaj građe.
2. ) Zbog nedostatnog broja djelatnika i činjenice da još nije dobivena suglasnost Grada
za zapošljavanje knjižničara na mjestu kolegice koja je krajem veljače otišla u mirovinu,
Knjižnica je zaposlila dipl. knjižničarku Kristinu Đoja na 60 dana.
3.)Ravnateljica je obavijestila članove UV o namjeri da informatičku infrastrukturu
Knjižnice prebaci na infrastrukturu grada uz argument da su serveri GKR stari više
godina te da se time dobiva veći stupanj zaštite.
Nadalje je navela da je Stručno vijeće izrazilo svoje neslaganje s ovom namjerom pri
čemu ona smatra da to pitanje nije u nadležnosti Stručnog vijeća.

Sjednica je završila u 14.45 sati.
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Ljiljana Črnjar

Predsjednica Upravnog vijeća:
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