Zapisnik s 26. sjednice Upravnog vijeća
Gradske knjižnice Marka Marulića Split
održane 23. prosinca 2019. u 10:00 sati u Središnjoj knjižnici u Upravnom prostoru, Ulica
slobode 2, Split.
Nazočni: dr. sc. Ilija Protuđer, Mirna Kovačić, Hrvoje Zuanić i Maja Tadin, članovi Upravnog
vijeća, ravnateljica Grozdana Ribičić i tajnica Jelena Grgić
Prijedlog dnevnog reda:

1. Usvajanje dnevnog reda 26. sjednice, (privitak 1.)
2. Usvajanje Zapisnika sa 25. sjednice UVGKMM, (privitak 2.)
3. Usvajanje Pravilnika o ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda u
Gradskoj knjižnici Marka Marulića Split, (privitak 3.)
4. Financijski plan s obrazloženjem za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022., (privitak 4.)
5. Razno.

Ad 1.
Članovi Upravnog vijeća GKMM Split jednoglasno su usvojili Dnevni red 26. sjednice
Upravnog vijeća GKMM Split, KLASA: 003-06/19-01/50, URBROJ: 2181-237-05/19-963.
Ad 2.
Članovi Upravnog vijeća GKMM jednoglasno su usvojili Zapisnik 25. sjednice Upravnog
vijeća GKMM, KLASA: 003-06/19-01/51, URBROJ: 2181-237-05/19-964, održane od 28.
studenog 2019.
Ad 3.
U skladu sa Zaključkom o kriterijima i načinu korištenja vlastitih i namjenskih prihoda ustanova
u kulturi čiji je osnivač grad Split, KLASA: 612-01/16-01/26 URBROJ: 2181/01-09-01/06-162 Split od 25. svibnja 2016., a kojim su uređena mjerila i način korištenja vlastitih i namjenskih
prihoda proračunskih korisnika čiji je osnivač Grad Split, Gradska knjižnica Marka Marulića
dužna je donijeti Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda. Nakon
kratkog pojašnjenja tajnice Jelene Grgić i voditeljice računovodstva Ane Stubnja, Upravno
vijeće Gradske knjižnice Marka Marulića Split jednoglasno je usvojilo Pravilnik o ostvarivanju
i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda u GKMM Split.
Ad 4.
U sklopu Financijskog plana s obrazloženjem za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022.,
ravnateljica je izdvojila podatak da se za kupnju knjiga u 2020. godini planiralo dvostruko više
od protekle godine – 800.000 kuna od čega je 600.000 kuna u skladu s ugovornim obvezama
prema Ministarstvu kulture kao i 200.000 kuna za inicijalni fond nove knjižnice u kotaru
Mejaši. U skladu s tim je planirana uredska oprema i namještaj za novu knjižnicu Mejaši u

iznosu od 110.000 kuna te su planirani financijski troškovi plaća 240.016 kuna za 4 nova
djelatnika za 6 mjeseci.
Članovi Upravnog vijeća GKMM Split jednoglasno su usvojili Financijski plan s
obrazloženjem za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022.

Ad 5.
Ravnateljica Grozdana Ribičić i članovi Upravnog vijeća sa zadovoljstvom su prokomentirali
sjednicu Gradskog vijeća od 19. prosinca 2020. na kojem je usvojen planirani Proračun za
2020.godinu ali i dva amandmana koja se odnose na našu knjižnicu. Prvi amandman je
amandman naše članice Upravnog vijeća, ujedno i gradske vijećnice Mirne Kovačić kojim je
osigurano 300.000 kuna za uređenje prostora knjižnice u Zagrebačkoj 4 u spomen na pok. Jakšu
Fiamenga čiju smo doniranu privatnu knjižnicu deponirali u uređen dio tog prostora. U planu
je formiranje pjesničko-glazbene zbirke te organiziranje kulturno-umjetničkih programa
raznolikog sadržaja. Paralelno s kreiranjem te zbirke, stvarali bismo pjesničko-zavičajnu zbirku
knjižnice, kao i zavičajno-glazbeni odjel. Drugi usvojeni amandman od 50.000 kuna je za
uređenje memorijalne sobe za Miljenka Smoju u GKMM Split. Sa drugim amandmanom za
uređenje memorijalne sobe za Miljenka Smoju, predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Ilija
Protuđer je istakao kako se s navedenim nikako ne slaže, no ravnateljica je navela kako je
gradonačelnik prihvatio navedeni amandman na sjednici Gradskog vijeća uz dodatnu
konzultaciju s njom te kako se ona s time složila jer će se ta zbirka urediti prema pravilima
knjižničarske struke te valorizirati sa svih aspekta rad i djelo Miljenka Smoje.
Sjednica je završila u 11:00 sati.
Zapisničarka

_____________
Jelena Grgić

KLASA: 003-06/20-01/2
URBROJ: 2181-237-05/20-59
Split, 28. siječnja 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća

________________________
dr. sc. Ilija Protuđer

