
                                                          Z  A  P  I  S  N  I  K   br. 32
                                        32. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka

Vrijeme: 15. 07. 2016. u 9.00 sati
Mjesto: Gradska knjižnica Rijeka, Uljarska 1, ured ravnatelja
Prisutni:  Sandra Krpan; predsjednica UV, Ljiljana Cvjetović, Ljiljana Črnjar; članice 
               UV; Niko Cvjetković, ravnatelj GKR

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika 31. sjednice UV
2. Polugodišnje izvješće o radu Gradske knjižnice Rijeka od 1. siječnja do 30. lipnja
    2016.g.
3. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 30. siječnja do
    30. lipnja 2016.g.
4. Odluka o Izmjenama i dopunama Pravilnika o pružanju usluga i korištenju knjižnične
    građe u Gradskoj knjižnici Rijeka
5. Zapisnik povjerenstva za primopredaju dužnosti ravnatelja GKR
6. Razno

Predsjednica UV Sandra Krpan otvorila je 32. sjednicu Upravnog vijeća i predložila
dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik 31. sjednice Upravnog vijeća (Zapisnik 31. sjednice UV u privitku).

Ad 2.   
Ravnatelj Niko Cvjetković ukratko je rezimirao glavne stavke iz Polugodišnjeg izvješća o radu
GKR od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. g. od čega je samo mjesec lipanj realiziran u njegovom
mandatu.
Razdoblje je obilježeno otvaranjem Ogranka Trsat u mjesecu travnju. Radi se o prostoru veličine
311 m² čime je istočni dio grada, nakon 8 godina, konačno dobio knjižnični ogranak. U nešto više
od dva mjeseca upisalo se 189 članova. Ogranak za sada radi u jednoj smjeni.
Ukupna posudba knjižnične građe veća je za 23 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada
je zabilježen pad zbog već poznate situacije sa zatvorenim spremištem Središnjeg odjela. Nakon
što je Odjel organiziran na dvije lokacije, sadašnjoj i novoj u zgradi Filodrammatice, posudba je
povećana te se došlo na približnu razinu od prije dvije godine.
U  raspravi  se  predsjednica  UV,  Sandra  Krpan  pohvalno  izrazila  o  radu  Knjižnice  i  njenih
djelatnika.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Izvješće o radu Gradske knjižnice Rijeka
od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. (Izvješće o radu Gradske knjižnice Rijeka od 1. siječnja do
30. lipnja 2016. u privitku).

Ad 3.
Članovi UV dobili su na uvid Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 30. 
siječnja do 30. lipnja 2016.g.
Ukupno je ostvareno prihoda u iznosu od 5.278.793,00 kn.
Troškovi su se  kretali u okviru planiranoga.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i 
izdacima za razdoblje od 30. siječnja do 30. lipnja 2016. g. (Izvještaj o prihodima i rashodima, 
primicima i izdacima za razdoblje od 30. siječnja do 30. lipnja 2016.g. u privitku).



Ad 4.
Ravnatelj Niko Cvjetković ukratko je pojasnio potrebu za izmjenama i dopunama Pravilnika o pružanju 
usluga i korištenju knjižnične građe u Gradskoj knjižnici Rijeka.
Radi se o novoj mogućnosti za korisnike koji će moći sami produžavati rok posudbe knjižnične građe putem 
on line kataloga te se ta mogućnost treba unijeti u Pravilnik.
Nadalje, ravnatelj je naglasio da će se do rujna pažljivo pratiti korištenje te mogućnosti kako bi se uklonile 
moguće poteškoće i nakon toga će se o tome putem medija obavijestiti šira javnost a za sada će to biti 
oglašeno putem web stranice i u prostoru Knjižnice.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Izmjene i dopune Pravilnika o pružanju usluga i
korištenju knjižnične građe u Gradskoj knjižnici  Rijeka (Izmjene i  dopune  Pravilnika o pružanju
usluga i korištenju knjižnične građe u Gradskoj knjižnici Rijeka u privitku).

Ad 5.
UV je obaviješteno da je obavljena primopredaja dužnosti ravnatelja GKR i o tome sastavljen Zapisnik 
povjerenstva za primopredaju dužnosti ravnatelja GKR.
Zaključak: Upravno vijeće primilo je na znanje informaciju o  primopredaja dužnosti ravnatelja GKR.

Ad 6.
Pod ovom točkom dane su sljedeće obavijesti:
- Predsjednica UV Sandra Krpan izvijestila je da se kandidatkinja na natječaju za ravnatelja GKR,  Jadranka
Martić  žalila  da  joj  nije  dostavljena  natječajna  dokumentacija  na  što  je  pravna  služba  GKR odgovorila
suprotno priloživši dokaze o poslanom materijalu koji kandidatkinja nije preuzela.
-  Pučki  pravobranitelj  kojemu  se  gore  navedena  kandidatkinja  žalila  na  diskriminaciju  po  obrazovanju
tijekom natječajnog postupka za ravnatelja GKR, nakon očitovanja od strane pravne službe GKR, donio je
zaključak da diskriminacije nije bilo. 
- Ravnatelj Niko Cvjetković obavijestio je da je od 26. lipnja na snazi ljetno radno vrijeme koje se ponešto
razlikuje od prošlogodišnjeg; ujutro se Knjižnica za korisnike otvara ranije, od 8 sati, dok je radno vrijeme
subotom nešto kraće.
- Proveden je natječaj za radno mjesto knjižničara, za zamjenu duže odsutne kolegice te je od 1. srpnja počela
raditi kandidatkinja koja je jedina udovoljavala uvjetima natječaja.
U tijeku je natječaj za knjigovođu budući da će sadašnja knjigovotkinja, obzirom da zadovoljava uvjete i da je
uhodana u posao, preuzeti poslove voditeljice računovodstva nakon odlaska u mirovinu sadašnje voditeljice i
to od 1. listopada dok bi knjigovođa započeo s radom 1.rujna kako bi bilo dovoljno vremena za preuzimanje
poslova.
Sve vezano uz navedene natječaje prethodno je usuglašeno s Odjelom za kulturu.
- Predstoje skori radovi na ugradnji  klimatizacije u Čitaonici za što su ishodovane sve potrebne dozvole
uključujući suglasnost HRT i konzervatora; radovi će trajati 4 do 5 dana, Čitaonica će za to vrijeme raditi
samo u jutarnjoj smjeni dok će se radovi obavljati poslije podne.
- S Direkcijom za gradnju i održavanje objekata Odjela za gospodarenje imovinom Grada Rijeke dogovoreni
su radovi na uređenju Odjela periodike i to ličenje zidova i sanacija parketa zbog višegodišnjeg neodržavanja
prostora što bi se trebalo realizirati u kolovozu.
- Aktualizirani su razgovori s Odjelom za informatičku djelatnost na uključivanju GKR u sustav Rijeka City
Card  što  bi  trebalo  biti  realizirano  do  kraja  2016.  uz  uvjet  da  Grad  osigura  sredstva  za  opremu  i
implementaciju sustava.

Sjednica je završila u 10.00 sati.     

      
       Zabilježila:                                                              Predsjednica Upravnog vijeća:
    Ljiljana Črnjar                                                                       Sandra Krpan                                    


