ZAPISNIK
sa 1. e-sjednice Gradske knjižnice Mraka Marulića Split održane od 2. kolovoza do 9.
kolovoza 2019.

Sukladno potpisanom ugovoru s Ministarstvom kulture za osiguranje sredstava za knjižnu
građu GKMM za 2019. i potrebi ispoštivanja istog, ravanteljica Knjižnice Grozdana Ribičić 2.
kolovoza 2019. pozvala je putem e-sjednice Upravno vijeće Knjižnice da zbog hitne potrebe
osiguranja razlike od 200.000,00 kuna dodatnih sredstva iz drugih izvora za nabavku knjiga,
daju očitovanje o raspodjeli dijela viška iz Odluke o pokriću manjka i raspodjeli viška za 2018.
Navela je kako 50% osigurava Ministarstvo, a ostalih 50% je potrebno osigurati od nadležnog
proračuna, u našem slučaju Grada Splita, vlastitih i namjenskih sredstava i/ili donacijama).
Jedan dio sredstava je osiguran planom za 2019. koje je Upravno vijeće usvojilo i ta sredstva
su već utrošena, ali jedan dio sredstava nije. Potrebno je osigurati još minimalno 25.000,00
kuna. Taj iznos bi se trebao osigurati iz viška prenesenog u 2019. Istaknula je kako bi voljeli
da taj iznos ne bude baš tih minimalnih 25.000,00 kuna, pa je prijedlog ravnateljice Gradske
knjižnice Marka Marulića Split da se barem 50.000,00 kn od viška prenesenog u 2019.
odvoji za knjige.
Dodatno je pojašnjena specifikacija ugovorenih, osiguranih i reliziranih sredstava za knjige za
2019. te je u privitku dostavljena i Odluke o pokriću manjka i raspodjeli viška za 2018.
Sjednici su nazočili te putem e-maila glasovali: dr. sc. Ilija Protuđer, predsjednik, Mirna
Kovačić, članica, Hrvoje Zuanić, član, Ivana Salvador, članica i Maja Tadin članica.
Hrvoje Zuanić, član Upravnog vijeća predložio je 40.000,00 kuna, dok su se ostali članovi
Upravnog vijeća, Ilija Protuđer, Mirna Kovačić, Ivana Salvador i Maja Tadin složili s
predloženih 50.000,00 kuna.
Prijedlog je s četiri glasa usvojen te je donesen sljedeći:
ZAKLJUČAK
1. Upravno vijeće Gradske knjižnice Marka Marulića Split donijeti će odluku o raspodjeli
viška sredstva za potrebe nabave knjižnične građe u iznosu od 50.000,00 kuna.
Zapisnik će biti sastavni dio 22. sjednice UGKMM.

Sjednica završila 9. kolovoza 2019. u 12:00 sati.
Zapisnik sastavila
Jelena Grgić

KLASA: 003-06/19-01/39
URBROJ: 2181-237-05/19-612
Split, 28. kolovoza 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća
Gradske knjižnice Marka Marulića Split

______________________________
dr. sc. Ilija Protuđer

