Z A P I S N I K br. 26
26. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka
Vrijeme: 16. 02. 2016. u 14.30 sati
Mjesto: Gradska knjižnica Rijeka, Uljarska 1, ured ravnateljice
Prisutni: Sandra Krpan; predsjednica UV, Ljiljana Cvjetović, Ljiljana Črnjar; članice
UV, Gorana Tuškan, ravnateljica GKR, Ines Svalina, dipl. pravnica GKR.
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika 25. sjednice Upravnog vijeća
2. Povlačenje Prijedloga odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Rijeka
3. Donošenje Prijedloga odluke o vršitelju dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice Rijeka
4. Razno
Predsjednica UV Sandra Krpan otvorila je 26. sjednicu Upravnog vijeća i predložila
dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.
Ad. 1.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik 25. sjednice Upravnog vijeća (Zapisnik 25. sjednice UV u
privitku).
Ad 2.
Sandra Krpan uvodno je pojasnila da joj se nakon posljednje sjednice Upravnog vijeća na kojoj je
donesen Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Rijeka pismeno, putem
elektroničke pošte, obratila kandidatkinja Jadranka Martić čija molba nije uzeta u razmatranje jer ne
udovoljava natječajnim uvjetima. U svom obraćanju iznijela je niz negativnih saznanja na račun
kandidatkinje Dunje Seiter Šverko u vrijeme dok je bila ravnateljica Nacionalne i sveučilišne
knjižnice u Zagrebu te uputila na Izvješće Državnog ureda za reviziju.
Predsjednica Sandra Krpan kao posebno spornim dijelom Izvješća je ocijenila nenamjensko trošenje
sredstava (neosnovana uvećanja plaća pojedinim zaposlenicima, isplaćivanje predujmova iz glavne
blagajne te korištenje kreditne kartice bez pravdanja vjerodostojnom dokumentacijom i druge
nepravilnosti detaljno utvrđene i navedene u opisanom Izvješću).
Predsjednica Sandra Krpan nadalje je izvijestila da je Gradonačelnik dana 16. veljače 2016.g., na
temelju naknadnih saznanja da je za razdoblje u kojem je predložena kandidatkinja Dunja Seiter
Šverko bila ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Državni ured za reviziju
izrazio uvjetno mišljenje o obavljenoj financijskoj reviziji za 2013. godinu, donio zaključak da zbog
svih navoda iz Izvješća ne može podržati Prijedlog odluke o imenovanju Dunje Seiter Šverko za
ravnateljicu.
Slijedom navedene Odluke Gradonačelnika kao i na temelju uvida u navedeno Izvješće Državnog
ureda za reviziju, a uzimajući u obzir zahtjevane natječajne uvjete, predsjednica Sandra Krpan
predlaže povlačenje Prijedloga odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Rijeka.
Članica UV Ljiljana Cvjetović suglasna je s prijedlogom i navodima.
Članica UV Ljiljana Črnjar smatra da je Upravno vijeće u dosadašnjem procesu natječaja postupalo
sukladno zakonskoj proceduri te na osnovi pravovaljane natječajne dokumentacije, referenci
kandidatkinje Dunje Seiter Šverko, priloženih smjernica o radu i potvrde o nekažnjavanju, donijelo
Prijedlog odluke o imenovanju za ravnateljice i uputilo ga Gradskom vijeću. Ukoliko se u
međuvremenu došlo do novih saznanja vezanih uz kandidatkinju, Lj. Črnjar smatra da je daljnje
postupanje u ingerenciji Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Zaključak: Upravno vijeće je s dva glasa za i jednim suzdržanim donijelo Odluku o povlačenju
Prijedloga odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Rijeka.
Natječaj za imenovanje ravnateljice/ravnatelja Gradske knjižnice Rijeka okončan je na način
da Upravno vijeće ne predlaže niti jednu od prijavljenih kandidatkinja za ravnateljicu
Gradske knjižnice Rijeka. U zakonom propisanom roku Upravno vijeće Gradske knjižnice
Rijeka raspisat će natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Rijeka.
Ad. 3.
Predsjednica Upravnog vijeća Sandra Krpan predlaže da se za vršitelja dužnosti
ravnatelja Gradske knjižnice Rijeka imenuje Gorana Tuškan, koja je kao dugogodišnja
ravnateljica, upoznata sa načinom i procesom rada u Knjižnici, te knjižničarskom
djelatnošću te će na primjeren način obavljati dužnosti vršiteljice dužnosti ravnateljice u
prijelaznom razdoblju do imenovanja novog/nove ravnatelja/ravnateljice Gradske
knjižnice Rijeka.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Prijedlog odluke da se za
vršiteljicu dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice Rijeka imenuje Gorana Tuškan.
Ad. 4.
Pod ovom točkom nije bilo rasprave.
Sjednica je završila u 15.00 sati.

Zabilježila:
Ines Svalina

Predsjednica Upravnog vijeća:
Sandra Krpan

