
Zapisnik 10. sjednice Upravnog vijeća 

Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu 

 

održane 29. listopada 2018. u 11:00 sati u Središnjoj knjižnici, u Upravnom prostoru, Ulica 

slobode 2, Split. 

 

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

svi članovi Upravnog vijeća, te ravnatelj Dražen Šaškor, tajnica Jelena Grgić i voditeljica 

računovodstva Ana Stubnja. 

 

Prijedlog dnevnog reda: 

 

1. Usvajanje dnevnog reda 10. sjednice Upravnog vijeća GKMM Split, (privitak 1.) 

2. Usvajanje Zapisnika 9. sjednice Upravnog vijeća GKMM Split, (privitak 2.) 

3. Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2018. usporednim  

    podatcima iz 2017. i s ukupnim planom za 2018. za Gradsku knjižnicu Marka Marulića 

    Split, (privitak 3.) 

4. Razno 

 

Ad 1.  

Članovi Upravnog vijeća GKMM Split jednoglasno su usvojili Dnevni red 10. sjednice 

Upravnog vijeća GKMM Split, KLASA: 003-06/18-01/26, URBROJ: 2181-237-05/18-959. 

 

Ad 2.  

Članovi Upravnog vijeća GKMM Split jednoglasno su usvojili Zapisnik 9. sjednice Upravnog 

vijeća GKMM Split, KLASA: 003-06/18-01/27, URBROJ: 2181-237-05/18-960, održane 24. 

rujna 2018.  

 

Ad 3. 

Predsjednik Upravnog vijeća Knjižnice, dr. sc. Ilija Protuđer, predložio je da ravnatelj dade 

izvješće o utrošenim novcima za pojedine stavke (tek njih nekoliko; 32115, 32132, 32311, 

323291, 323292, 3232293, 32371, 32382, 32289) i točno navede s naglaskom na 

transparentnost rada: jesu li bile uvijek tri ponude, je li bio natječaj ako je za to potrebno i sl. 

Koje je ugovore ona naslijedio i koje je on u svom mandatu potpisao i dr.  

Sve to da pisano potkrijepi, dakle ključni traženi poslovi i iznosi. 

Prijedlog je usvojen s četiri (4) glasa. 

Ravnatelj će do održavanja iduće sjednice dostaviti zatraženo izvješće. 

 

Ad 4. 

Predsjednik Upravnog vijeća Knjižnice, dr. sc. Ilija Protuđer, predložio je da se dopuni dnevni 

red sa sljedećom točkom: 

a) Predlaže da ravnatelj da pisano izvješće o primljenim svim kandidatima tijekom svog 

mandata i prema kojem propisu i je li bio natječaj. 

  

Prijedlog je podržala članica Mirna Kovačić, članice Ivana Salvador i Maja Tadin nisu dok je 

član Hrvoje Zuanić bi suzdržan. 

Ivan Salvador je objasnila razlog nepodržavanje danog prijedloga iz razloga što zapošljavanje 

nije u nadležnosti Upravnog vijeća što je potvrdila i služba Grada Splita. 

Tajnica Jelena Grgić, dopunila je kako je Knjižnica dužna po zaprimljenim Zaključcima 

Gradonačelnika Grada Splita o davanju prethodne suglasnosti za popunjavanje radnih mjesta, 



dostaviti pisano izvješće o realizaciji navedenog Zaključka, odnosno dostaviti ime i prezime 

radnika s kojim je zaključen Ugovor o radu, broj ugovora, vrsta ugovora, koje poslove će 

radnik obavljati i kada će započeti s radom te koeficijent), te da se izvješća o svim 

zaposlenima mogu vidjeti u Gradu Splitu, Službi za društvene djelatnosti, Odsjek kultura. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća Knjižnice, dr. sc. Ilija Protuđer, rekao je da se ne slaže s 

iznesenim stajalištima i da ćemo o tomu raspravljati nekom drugom prigodom. 

 

 

Sjednica je završila u 13:00 sati. 

 

Zapisničarka                                                 Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

_____________                                                                            ________________________ 

Jelena Grgić                                        dr. sc. Ilija Protuđer 

 

KLASA: 003-06/18-01/30 

URBROJ: 2181-237-05/18-1044 

Split, 22. studenog 2018. 

 
 


