
                                                          Z  A  P  I  S  N  I  K   br. 12
                                        12. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka

Vrijeme: 29. 12. 2014. u 13.00 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 11. sjednice UV
2. Financijski plan GKR za 2015.g.
3. Projekcija financijskog plana GKR za 2016. i 2017.g.
4. Plan nabave GKR za 2015.g.
5. Izmjene Cjenika 
6. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 
7. Obavijest o pokretanju postupka javne nabave za nabavu baznog vozila za nadogradnju
8. Razno

Predsjednica UV Sandra Krpan otvorila je 12. sjednicu Upravnog vijeća. Utvrđeno je da je, na prijedlog
ravnateljice Gorane Tuškan Mihočić, potrebna dopuna  dnevnog reda na temu 3. izmjena i dopuna Plana 
nabave za 2014. g. te je UV prihvatilo da se to uvrsti kao 2. točka dnevnog reda.

Ad. 1.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik 11. sjednice Upravnog vijeća (Zapisnik 11. sjednice UV u privitku).

Ad. 2. 
Ravnateljica Gorana Tuškan Mihočić obrazložila je potrebu donošenja 3. izmjena i dopuna Plana nabave za
2014. godinu. Riječ je o pripremi dokumentacije za javnu nabavu vozila gradskog bibliobusa te je potrebno 
zamijeniti CPV oznaku (teretno vozilo umjesto kombi vozilo) kao i terminski plan budući da je bio planiran
listopad a postupak će biti započet u prosincu.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo 3. Izmjene i dopune Plana nabave Gradske 
knjižnice Rijeka za 2014. g (3. Izmjene i dopune Plana nabave Gradske knjižnice Rijeka za 2014. g. u 
privitku)

Ad 3.
Financijski plan GKR za 2015. načinjen je prema podacima i parametrima kojima GKR trenutno raspolaže, 
a to su proračun Grada Rijeke za 2015., proračun PGŽ, sredstva MK RH za financiranje matične 
djelatnosti, proračun Općine Čavle za Knjižnicu Čavle. Još uvijek nisu poznati podaci o odobrenim 
programima financiranja MK RH.
Planirana su ukupna sredstva u visini od 9. 833.000,00 kn.
U odnosu na prethodnu godinu vidljivo je smanjenje sredstva na više stavki. Niti Grad Rijeka niti Općina 
Čavle nisu osigurali sredstva za nabavu knjižnične građe.
Sredstva za plaće zaposlenika smanjena su za 5 % a sam model provedbe ovisit će o dogovoru Grada i 
Sindikata.
Materijalni troškovi planirani su u realnom iznosu dok su sredstva za zakupnine i najamnine blago 
povećana.
Vlastita sredstva planirana su na stavci investicija i to za nadogradnju i opremanje novog vozila gradskog 
bibliobusa kao i za nabavu softvera i uređaja za RCC sustav a što je trebalo biti osigurano iz gradskog 
proračuna.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Financijski plan GKR za 2015. g. (Financijski plan
za 2015. g. u privitku).

Ad 4.
Projekcija Financijskog plana za 2016. i 2017.g. temelji se na projekciji gradskog proračuna za navedene 
godine, proračuna MK RH za matičnu djelatnost te planu vlastitih prihoda. Riječ je o okvirnom dokumentu 
podložnom izmjenama.



U raspravi su članice UV izrazile zabrinutost zbog činjenice da u projekciji nema sredstava za nabavu 
knjižnične građe što bi značilo da tri godine za redom Knjižnici nisu osigurana sredstva za temeljnu 
djelatnost te stav da bi se ta sredstva svakako trebala planirati.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Projekciju Financijskog plana za 2016. i 2017. g. 
(Projekcija Financijskog plana za 2016. i 2017. u privitku).

Ad. 5
Plan nabave za 2015. g. usklađen je s Financijskim planom za 2015. g. prema zadanim stavkama. 
Predviđene su sve stavke za koje se raspolaže podacima. Sam obrazac plana proširen je novim rubrikama u 
skladu s novim programom za prikupljanje i obradu podataka i zakonskim obvezama.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Plan nabave GKR za 2015. g. (Plan nabave GKR 
za 2015. g. u privitku).

Ad 6.
Ravnateljica je pojasnila potrebne izmjene u Cjeniku. Radi se o izmjenama vezanim uz vrste članstva. Prva 
se odnosi na uvođenje povlaštene članarine za nezaposlene u visini od 25,00 kn pri čemu nezaposleni svoj 
status dokazuju potvrdom HZZ. Druga se odnosi na povlaštenu članarinu za članove Udruge umirovljenika 
u visini od 40, 00 koliko je do sada iznosila kolektivna članarina no zbog administrativnih poteškoća u 
realizaciji, umirovljenicima će se omogućiti da sami reguliraju članstvo uz istu, povlaštenu cijenu. 
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo predloženi Cjenik usluga s danom primjene od 
1. siječnja 2015. (Cjenik usluga u privitku).

Ad 7.
Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu tiče se članka 19. kojim se u Knjižnici utvrđuju radna mjesta s 
pripadajućim brojem izvršitelja i to onog dijela  koji se odnosi na djelatnike s višim stručnim zvanjima. 
Pravilnikom su u GKR utvrđena trenutno 3 radna mjesta s višim zvanjima i to 1 knjižničarski savjetnik i 2 
viša knjižničara dok je u razvojnom planu predviđeno ukupno 6 radnih mjesta za viša stručna zvanja i to 1 
knjižničarski savjetnik i 5 viših knjižničara.
Ljiljana Črnjar i Milka Šupraha-Perišić, rješenjem MK RH od listopada 2014. imaju zvanje knjižničarskog 
savjetnika a ne višeg knjižničara. Kao polazište za primjenu odredbi Kolektivnog ugovora odnosno 
potpisivanje novih ugovora o radu s navedenim djelatnicama u Pravilniku se predlaže izmjena razvojnog 
plana  u pogledu strukture i broja djelatnika s višim stručnim zvanjima.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu ( Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu u privitku).

Ad 8.
Ravnateljica je obavijestila članove UV da je zaprimljena pismena suglasnost gradonačelnika od dana 16. 
12. 2014. za pokretanje postupka javne nabave novog vozila gradskog bibliobusa.
Dokumentacija za javno nadmetanje je pripremljena za objavu te se predviđa da bi, ukoliko ne bude žalbi 
na postupak, ugovor za nabavu vozila trebao biti potpisan oko 20. siječnja 2015. Rok za isporuku vozila je 
90 dana. Do tada bi trebali biti poznati rezultati prijava na natječaj MK RH za opremu vozila za što će, 
prema planiranom troškovniku, biti dostatan postupak bagatelne nabave pa se očekuje da bi novo vozilo 
moglo biti u funkciji početkom ljeta 2015. 
Zaključak: Članovi UV izrazili su zadovoljstvo planiranom dinamikom nabave novog vozila 
gradskog bibliobusa.

Ad 9.
Pod točkom Razno nije bilo rasprave.

Sjednica je završila u 14.00 sati.
     

       Zabilježila:                                                              Predsjednica Upravnog vijeća:
     Ljiljana Črnjar                                                                     Sandra Krpan                                                     


