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  Zapisnik 19. sjednice Upravnog vijeća 

Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu 

 

 

održane 3. lipnja 2019. u 16:30 sati u Središnjoj knjižnici, u Upravnom prostoru, Ulica 

slobode 2, Split. 

 

Nazočni: dr. sc. Ilija Protuđer, Hrvoje Zuanić, Mirna Kovačić, Ivana Salvador i Maja Tadin, 

svi članovi Upravnog vijeća i tajnica Jelena Grgić 

 
 
Prijedlog dnevnog reda: 
1. Usvajanje dnevnog reda 19. sjednice Upravnog vijeća GKMM Split, (privitak 1.) 

2. Otvaranje, pregled i rasprava o pristiglim prijavama na ponovljeni natječaj za imenovanje  

    ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Marka Marulića Split objavljen u   

    dnevnom listu Slobodna Dalmacija 17. svibnja 2019. (privitak 3.).  

 
 
  
Ad 1.  
Članovi Upravnog vijeća GKMM Split jednoglasno su usvojili Dnevni red 19. sjednice 

Upravnog vijeća GKMM Split, KLASA: 003-06/19-01/23, URBROJ: 2181-237-05/19-412. 

 
Ad 2. 
Upravno vijeće GKMM u sastavu Ilija Protuđer, Mirna Kovačić, Hrvoje Zuanić, Ivana 

Salvador i Maja Tadin, utvrdilo je da su na ponovljeni natječaj za ravnatelja Knjižnice koji je 

objavljen u dnevnom listu Slobodna Dalmacija  17. svibnja 2019. pristigle četiri (4) prijave, 

kao i da su pristigle u propisanome roku.  

Predsjednik Upravnog vijeća GKMM pristupio je otvaranju kuverata s prijavama i 

dokumentacijom kandidata redom kako su zaprimljene.  

- Prva je otvorena prijava kandidatkinje Ane Saulačić. Pregledom pristigle prijave i  

dokumentacije Upravno vijeće GKMM utvrdilo je da je ista dostavljena u 

propisanome roku, ali da nije potpuna jer kandidatkinja nije priložila sve zatražene 

dokaze o ispunjavanju uvjeta, odnosno nije dostavila potvrdu o nekažnjavanju da 

se protiv iste ne vodi istražni ni kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci 

računajući od dana objave ovog natječaja). S obzirom je prijava kandidatkinje Ane 

Saulačić nepotpuna, Upravno vijeće nepotpunu prijavu, sukladno tekstu 

objavljenog ponovljenog natječaja, nije uzelo u razmatranje. Također, članovi 

Upravnog vijeća uputiti će obavijest imenovanoj, što čini sastavni dio ovog 

zapisnika. 

- Druga je otvorena prijava kandidatkinje Grozdane Ribičić. Pregledom pristigle 

prijave i dokumentacije Upravno vijeće GKMM utvrdilo je da je ista dostavljena u 

propisanome roku, da je potpuna tj. kandidatkinja je priložila sve zatražene dokaze 

o ispunjavanju uvjeta koji su ujedno i pravno valjani.   

- Treća je otvorena prijava kandidatkinje Karmen Borković. Pregledom pristigle 

prijave i dokumentacije Upravno vijeće GKMM utvrdilo je da je ista dostavljena u 

propisanome roku, da je potpuna tj. kandidatkinja je priložila sve zatražene dokaze 

o ispunjavanju uvjeta koji su ujedno i pravno valjani.   
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- Četvrta je otvorena prijava kandidata Dražena Šaškora. Pregledom pristigle prijave 

i dokumentacije Upravno vijeće GKMM utvrdilo je da je ista dostavljena u 

propisanome roku, da je potpuna tj. kandidat je priložio sve zatražene dokaze o 

ispunjavanju uvjeta koji su ujedno i pravno valjani.   

 

Upravno vijeće Knjižnice utvrdilo je kako su prijave kandidatkinje Grozdane Ribičić i 

Karmen Borković i kandidata Dražena Šaškora pravodobne i potpune te je jednoglasno 

odlučeno da će se na sljedećoj sjednici obaviti razgovor s imenovanim kandidatima.  

 

Na prijedlog predsjednika Upravnog vijeća GKMM odlučeno je da ovdje prisutni članovi 

Upravnog vijeća GKMM do sljedeće sjednice detaljno prouče životopise i prijedloge 

četverogodišnjeg plana rada Knjižnice prijavljenih kandidata.  

Na prijedlog predsjednika Upravnog vijeća, Upravno vijeće GKMM odlučilo je da će se 

sljedeća sjednica održati u četvrtak 6. lipnja 2019. s početkom u 16:30 sati. 

Upravno vijeće GKMM uputit će poziv na razgovor kandidatima Grozdani Ribičić, Karmen 

Borković i Draženu Šaškoru, a koji poziv čini sastavni dio ovog zapisnika. 

 
 
Sjednica je završila u 18:30 sati. 

 
 

 

 

Zapisničarka                                                 Predsjednik Upravnog vijeća 

 

_____________                                                                            ________________________ 

Jelena Grgić                                        dr. sc. Ilija Protuđer 

 

 

KLASA: 003-06/19-01/26 

URBROJ: 2181-237-05/19-433 

Split, 4. lipnja 2019. 

 
 


