
                                                          Z  A  P  I  S  N  I  K   br. 29
                                        29. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka

Vrijeme: 14. 04. 2016. u 16.00 sati
Mjesto: Gradska knjižnica Rijeka, Uljarska 1, ured ravnateljice
Prisutni:  Sandra Krpan; predsjednica UV, Ljiljana Cvjetović, Ljiljana Črnjar; članice 
UV, Gorana Tuškan, v. d. ravnateljice GKR

Dnevni red:
1.Usvajanje zapisnika  28. sjednice Upravnog vijeća
2.Tromjesečno financijsko izvješće
3.Izvješće o reviziji fonda Ogranka Trsat
4.Otvaranje prijava na natječaj za ravnatelja/ravnateljicu Gradske knjižnice Rijeka
5.Razno

Predsjednica UV Sandra Krpan otvorila je 29. sjednicu Upravnog vijeća i predložila
dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik 28. sjednice Upravnog vijeća (Zapisnik 28. sjednice UV u 
privitku).

Ad 2.
V.d. ravnateljice Gorana Tuškan napomenula je da je Knjižnica obvezna predati FINI tromjesečno 
financijsko izvješće što je i učinjeno.
Ostvareno je ukupno 2.460.175,00 kn prihoda dok je rashoda bilo 2.450.476,00 kn čime je ostvaren 
višak od oko 10.000,00 kn. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi su svega 6% manji no 
razlika je nastala, među ostalim i zbog toga što je ugovor s PGŽ za financiranje djelatnosti 
Županijskog bibliobusa potpisan nešto kasnije, točnije u travnju.
Kad je riječ o vlastitim prihodima oni su gotovo na istoj razini kao u istom razdoblju prošle godine.
Zaključak: Upravno vijeće primilo je na znanje informaciju o tromjesečnom financijskom 
izvješću.

Ad 3.
V.d. ravnateljice Gorana Tuškan izvijestila je da je obavljena revizija fonda Ogranka Sušak, 
sadašnjeg Ogranka Trsat. Ukupan fond iznosi 16.442 jedinice od čega je 201 jedinica AVE građe.
Knjiga za odrasle je 11.370 a za djecu 4.871.
Višak po reviziji iznosi 607 knjiga.
Zaključak: Upravno vijeće primilo je na znanje informaciju o revizija fonda Ogranka Trsat.

Ad 4.
Upravno vijeće pristupilo je otvaranju pristiglih molbi na natječaj za ravnatelja/ 
ravnateljicu Gradske knjižnice Rijeka. 
Na natječaj su u traženom roku pristigle četiri molbe, jedna predana osobno i zaprimljena 
8. travnja u 14.25 te tri dostavljene poštom i zaprimljene 11. travnja.
Molbe su otvorene redom kako su zaprimljene te se pristupilo pregledu poslane 
dokumentacije i utvrđivanju uvjeta za ravnatelja.



Prvu molbu uputio  je Niko Cvjetković iz Bakra
Zaključuje se da je priložena i pravovaljana sva dostavljena dokumentacija te da Niko 
Cvjetković zadovoljava tražene uvjete za ravnatelja knjižnice, sukladno zakonu.

Drugu  molbu uputila je Biserka Petrović iz Rijeke.
Zaključuje se da je priložena i pravovaljana sva dostavljena dokumentacija te da Biserka 
Petrović zadovoljava tražene uvjete za ravnateljicu knjižnice, sukladno zakonu.

Treću molbu uputila je Jadranka Martić iz Rijeke.
Na temelju priložene dokumentacije utvrđuje se da Jadranka Martić nema završen 
visokoškolski studij  knjižničarskog usmjerenja te stoga njena prijava neće biti dalje 
razmatrana budući da ne udovoljava uvjetima natječaja.

Četvrtu molbu uputio je Marino Paliska iz Rijeke.
Na temelju priložene dokumentacije utvrđuje se da Marino Paliska nema završen 
visokoškolski studij  knjižničarskog usmjerenja te stoga njegova prijava neće biti dalje 
razmatrana budući da ne udovoljava uvjetima natječaja.

Upravno vijeće pročitalo je životopise i smjernice rada kandidata Nike Cvjetkovića i 
kandidatkinje Biserke Petrović.
Zaključak: Dokumentacija navedenih kandidata koji udovoljavaju uvjetima 
natječaja proslijedit će se Stručnom vijeću na razmatranje i mišljenje.
Kandidati se pozivaju na razgovor u ponedjeljak, 18. travnja 2016., Niko Cvjetković
u 12.15 sati a Biserka Petrović u 12.45 sati u ured ravnatelja GKR.

Ad 5.
V.d. ravnateljice Gorana Tuškan dala je sljedeće informacije:
1.) Mišljenje Stručnog vijeća vezano za zapošljavanje novih djelatnika koje je UV zaprimilo na 28.
      sjednici upućeno je gradonačelniku i pročelniku za kulturu.
2.) Otvaranje Ogranka Trsat planira se u utorak 26. travnja u 12 sati.
3.) Objavljeni su rezultati natječaja za javne potrebe MK RH za 2016. Sredstva za nabavu građe
      ostala su na  jednakoj razini kao prethodne godine, ukupno 693.000,00 kn. 
      Za informatičku opremu odobreno   je 20.000,00 kn. 
      Za programe je odobreno 15.000,00 kn od čega 10.000,00 za Tjedan dobre     
      dječje knjige i 5.000,00 za radionicu stripa.
4.) U Opatiji je 22. i 23. ožujka održana radionica posvećena unapređenju vještina i  znanja
     potrebnih za uspješno javno zagovaranje knjižnica u organizaciji EIFL-a, Gradske 
     knjižnice Rijeka i Hrvatskog knjižničarskog društva. 
5.) Slovenska Komisija za pokretne knjižnice uputila je poziv GKR da sudjeluje na godišnjem
     susretu slovenskih putujućih knjižnica koje se održava u Kamniku i Domžalama u svibnju 2016. i
     to s  izlaganjem i sudjelovanjem novog  bibliokombija na predstavljanju bibliobusa što je  
     prihvaćeno.

Sjednica je završila u 17.15 sati.     

      
       Zabilježila:                                                              Predsjednica Upravnog vijeća:
    Ljiljana Črnjar                                                                       Sandra Krpan                       


