
                                                          Z  A  P  I  S  N  I  K   br. 31
                                        31. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka

Vrijeme: 27. 05. 2016. u 14.00 sati
Mjesto: Gradska knjižnica Rijeka, Uljarska 1, ured ravnateljice
Prisutni:  Sandra Krpan; predsjednica UV, Ljiljana Cvjetović, Ljiljana Črnjar; članice UV

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika  30. sjednice Upravnog vijeća
2. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za primopredaju dužnosti ravnatelja GKR
3. Zahtjev Pučkog pravobranitelja za očitovanjem Upravnog vijeća po pritužbi Jadranke 
Martić radi diskriminacije temeljem obrazovanja
4. Razno

Predsjednica UV Sandra Krpan otvorila je 31. sjednicu Upravnog vijeća i predložila
dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik 30. sjednice Upravnog vijeća (Zapisnik 30. sjednice UV u 
privitku).

Ad 2.   
Predsjednica UV Sandra Krpan istakla je da je zbog imenovanja Nike Cvjetkovića za
novog  ravnatelja  Gradske  knjižnice  Rijeka,  sukladno  propisanoj  proceduri,  potrebno
provesti postupak primopredaje dužnosti ravnatelja te je u tu svrhu potrebno imenovati
Povjerenstvo  za  provođenje  postupka  primopredaje  između  trenutne  v.d.  ravnateljice
Gorane Tuškan i novoimenovanog ravnatelja Nike Cvjetkovića, koji stupa na dužnost 1.
lipnja 2016. godine. 
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o imenovanju Povjerenstva za 
pripremu primopredaje poslova ravnatelja u Gradskoj knjižnici Rijeka (Odluka o imenovanju
Povjerenstva za pripremu primopredaje poslova ravnatelja u Gradskoj knjižnici Rijeka u 
privitku).

Ad 3.
Predsjednica UV Sandra Krpan upoznala je ostale članice UV s dopisom Pučkog pravobranitelja 
kojim se traži očitovanje Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka povodom pritužbe Jadranke 
Martić radi diskriminacije temeljem obrazovanja prilikom provedbe javnog natječaja za ravnatelja/
ravnateljicu Gradske knjižnice Rijeka.
Upravno vijeće je u raspravi jednoglasno izrazilo stav da prilikom provedbe natječaja za 
ravnatelja/ravnateljicu GKR nije bilo diskriminacije niti po jednoj osnovi prema bilo kojem od 
kandidata pa ni prema imenovanoj Jadranki Martić.
Zaključak: Upravno vijeće je usuglasilo tekst Očitovanja UV GKR Pučkom pravobranitelju 
(Očitovanje Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka povodom pritužbe gđe. Jadranke 
Martić radi diskriminacije temeljem obrazovanja prilikom provedbe javnog natječaja za 
ravnatelja/ ravnateljicu Gradske knjižnice Rijeka u privitku).



Ad 4.
1. ) Predsjednica UV Sandra Krpan upoznala je članove UV s anonimnim pismom upućenim UV.
      Obzirom da se radi o nepotpisanoj predstavci, o pismu se nije raspravljalo.

2.) Predsjednica UV Sandra Krpan dobila je pismenu punomoć Gradonačelnika za potpisivanje
     ugovora  o radu s novoizabranim ravnateljem Nikom Cvjetkovićem.
     Zaključeno je da konačan tekst Ugovora o radu na radnom mjestu ravnatelja treba biti usuglašen 
     između pravne službe GKR i pravne službe Grada tijekom ponedjeljka, 30. svibnja te će 
     potpisivanje Ugovora s novim ravnateljem biti upriličeno u utorak, 31. svibnja u 9.00 sati.

Sjednica je završila u 14.30 sati.     

      
       Zabilježila:                                                              Predsjednica Upravnog vijeća:
    Ljiljana Črnjar                                                                       Sandra Krpan                       


