
                                                          Z  A  P  I  S  N  I  K   br. 14
                                        14. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka

Vrijeme: 16. 02. 2015. 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 13. sjednice
2. Financijsko izvješće GKR za 2014.
3. Raspored viška prihoda po završnom računu za 2014.g.
4. Odluka o otpisu osnovnih sredstava, knjižne i neknjižne građe u 2014. g.
5. Izmjene cjenika GKR
6. Razno

Ad. 1.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik 13. sjednice Upravnog vijeća (Zapisnik 13. sjednice UV u 
privitku).

Ad. 2. 
Ravnateljica Gorana Tuškan Mihočić ukratko se osvrnula na glavne stavke iz 
Financijskog izvješća GKR za 2014. g. Ukupno je ostvareno 11.138.623,00 kn prihoda.
Sredstva su gotovo u potpunosti realizirana prema planu.
U odnosu na pojedine izvore ostvareno je 97% planiranih prihoda od Grada, 100 % od 
Županije, između 93% i  97 % od općina PGŽ. 
Vlastitih prihoda ostvareno je nešto više od plana i to se uglavnom odnosi na sredstva od 
donacija, potom sredstava u okviru projekta za 3 D printanje.
Što se rashoda tiče, sredstva su na stavkama za zaposlene, materijalne troškove i nabavu 
dugotrajne imovine utrošena u okviru plana.  
Ukupno je realizirano 93% rashoda od planiranog budući da u 2014. nije realizirana 
nabava bibliobusa. To je, uz sredstva iz EU projekata, dovelo do viška prihoda po 
završnom računu u iznosu od 893.591,00 kn koje je potrebno rasporediti.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Financijsko izvješće GKR za 
2014. g. (Financijsko izvješće GKR za 2014. g. u privitku).

Ad 3.
Ravnateljica je pojasnila da je većina od  893.591,00 kn viška prihoda rezervirana za 
nabavu bibliokombija (415.308,00 kn) te dovršetak međunarodnog projekta LoCloud i 
EIFL(181.948,00).
Preostala sredstva predlaže da se rasporede na stavku investicija za moguće opremanje 
budućeg ogranka u prostoru dvorane na Trsatu u vlasništvu Rijeka sporta za što su 
pregovori u tijeku (175.000,00), programske aktivnosti (94.121,00 kn), stručno 
usavršavanje (25.000,00 kn) te blagajnički minimum (2.214).
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Prijedlog raspodjele viška 
prihoda po završnom računu za 2014. (Raspored viška prihoda po završnom računu
za 2014. u privitku.)



Ad 4.
Povjerenstvo za popis imovine donijelo je prijedlog otpisa elektroničke i ostale opreme 
kao i knjiga te neknjižne građe.
Knjiga je otpisano ukupno 5.381 svezak u vrijednosti od 409.821,53 kn što predstavlja 
1,6% fonda, dok Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe dozvoljava 5%.
Neknjižne građe otpisane su 304 jedinice u vrijednosti od 18.382, 15 kn što predstavlja 
2,8% fonda, a Pravilnik dozvoljava otpis od 10% do 20%.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o otpisu osnovnih 
sredstava, knjižne i neknjižne građe u 2014. g. (Odluka o otpisu osnovnih sredstava, 
knjižne i neknjižne građe u 2014. g. u privitku).

Ad 5.
Razlog prijedloga izmjena Cjenika je potaknuti veće korištenje neknjižne građe stoga se 
predlaže da se umjesto dosadašnje 4.00 kn zakasnine po danu za CD/DVD zakasnina 
izjednači s onom za knjige odnosno da za sve vrste građe iznosi 0,50 kn što bi se 
primjenjivalo od 1. ožujka. 
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo izmjene Cjenika usluga (Cjenik 
usluga u privitku).

Ad 6.
Pod točkom Razno nije bilo rasprave.

Sjednica je završila u 13.45 sati.
     

       Zabilježila:                                                              Predsjednica Upravnog vijeća:
     Ljiljana Črnjar                                                                     Sandra Krpan                        


