
Temeljem Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97. isp., 47/99. isp. i 

35/08.), Statuta Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu, broj 57/99 od 09. veljače 1999., 

članka 14. točke 5. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice 

Marka Marulića u Splitu, broj 442/08 od 19. lipnja 2008., Statutarne odluke o izmjenama i 

dopunama Statuta  Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu, broj 93/11 od 24. ožujka 

2011. i članka 29. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka Marulića 

Split od dana 14. srpnja 2011., Upravno vijeće Gradske knjižnice Marka Marulića Split, na 

sjednici održanoj dana 28. veljače 2018. donosi 

 

IZMJENE I DOPUNE 

POSLOVNIKA O RADU  UPRAVNOG  VIJEĆA 

GRADSKE KNJIŽNICE MARKA MARULIĆA SPLIT 

 

 

Članak 1. 

U Poslovniku o radu Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka Marulića Split od dana 14. 

srpnja 2011. u članku 3., stavak 3. mijenja se i glasi: 

„ U slučaju spriječenosti predsjednika/ce, na prvoj konstituirajućoj sjednici imenuje se 

zamjenik/ca predsjednika/ce Upravnog vijeća “ 

 

Članak 2. 

U članak 5., stavak 1. mijenja se i glasi: 

„ Sjednicama Upravnog vijeća obvezno prisustvuje ravnatelj/ca Gradske knjižnice Marka 

Marulića Split, ali bez prava glasovanja.“ 

 

Članak 3. 

Članak 10. mijenja se i glasi: 

„ Predsjednik/ca Upravnog vijeća ima sljedeća prava i dužnosti: 

- predsjedava sjednicama Upravnog vijeća 

- saziva i rukovodi sjednicama Upravnog vijeća 

- predlaže dnevni red sjednice 

- održava red na sjednici te može udaljiti osobu koja narušava red na sjednici 

- brine se da se podneseni prijedlozi rasprave tijekom sjednice 

- utvrđuje prijedloge i daje ih na glasovanje te objavljuje rezultete glasovanja 

- potpisuje zapisnike, odluke, zaključke i druga pismena Upravnog vijeća 

- potpisuje opće akte koje donosi Upravno vijeće 

- obavlja i druge poslove sukladno odredbama Statuta i ovog Poslovnika.“ 

 

Članak 4. 

Članak 11. mijenja se i glasi: 

„ U slučaju spriječenosti predsjednika/ce Upravnog vijeća, ista prava i dužnosti navedena u 

članku 3. ima zamjenik/ca Upravnog vijeća." 

 

 



 

Članak 5. 

U članku 24., stavak 2. mijenja se i glasi: 

„Zapisnik vodi osoba koju odredi ravnatelj u dogovoru s predsjednikom/com, a koja ne mora 

biti član Upravnog vijeća.“ 

 

Članak 6. 

U članku 26., stavak 4. briše se. 

 

Članak 7. 

Ostale odrebe Poslovnika o radu Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka Marulića Split 

ostaju nepromijenjene. 

 

 

ZAVRŠNE ODREDBE: 

Članak 8. 

Ove Izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka Marulića 

Split objavit će se na oglasnim pločama Gradske knjižnice Marka Marulića Split, a stupaju na 

snagu danom donošenja.  

 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

Gradske knjižnice Marka Marulića Split 

 

________________________________ 

dr. sc. Ilija Protuđer 
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