Zapisnik sa 27. sjednice Upravnog vijeća
Gradske knjižnice Marka Marulića Split
održane 30. siječnja 2020. u 16:00 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,
članovi Upravnog vijeća, ravnateljica Grozdana Ribičić i tajnica Jelena Grgić
Prijedlog dnevnog reda:

1. Usvajanje dnevnog reda 27. sjednice, (privitak 1.)
2. Usvajanje Zapisnika sa 26. sjednice UVGKMM, (privitak 2.)
3. Godišnji financijski izvještaji Gradske knjižnice Marka Marulića Split za 2019., (privitak
3.)
4. Izvješće o rezultatima natječaja Ministarstva kulture za financiranje knjižničnih
programa i projekata, (privitak 4.)
5. Pripremne radnje za velike infrastrukturne projekte GKMM u 2020.
6. Osnivanje komisija za utvrđivanje stanja knjižnične građe u depozitarnim spremištima
i njihovo sređivanje
7. Usvajanje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju
povjerljive osobe, (privitak 5.)
8. Razno

Ad 1.
Članovi Upravnog vijeća GKMM Split jednoglasno su usvojili Dnevni red 27. sjednice
Upravnog vijeća GKMM Split, KLASA: 003-06/20-01/1, URBROJ: 2181-237-05/20-58.
Ad 2.
Članovi Upravnog vijeća GKMM jednoglasno su usvojili Zapisnik 26. sjednice Upravnog
vijeća GKMM, KLASA: 003-06/20-01/2, URBROJ: 2181-237-05/20-59, održane od 23.
prosinca 2019.
Ad 3.
Voditeljica računovodstva Ana Stubnja izvijestila je članove Upravnog vijeća kako su predani
izvještaji na FINA-u, i kako je sutra, 31.1. zadnji dan za predaju, a ona preferira ranije podnijeti
izvještaje jer da ne bi bilo kakvih problema pa da se ne propusti predviđeni rok. Što se tiče
usvojenog viška uručila je članovima Upravnog vijeća tablice, što je realizirano , a što nije, te
da je ukupno potrošeno 100.000,00 kuna od prijedloga utroška viška iz 2018. Naime, ova
godina, 2019. je završena u minusu, -20.000,00 kuna, ali kada se uzme višak od godine prije
2018., Knjižnica je onda opet u plusu. Na upit članice Mirne Kovačić kada i kako Knjižnica
bude u minusu ili plusu, odnosno o čemu ovisi, Ana Stubnja odgovara kako Knjižnica ima
vlastite prihode, te se zna potrošiti više sredstava nego je uprihodovano. Nije sve potrošeno
kako smo planirali po Odluci o utrošku sredstava od studenog 2019.

Ivana Salvador je navela kako bi se onda treba donijeti nova Odluka o utrošku viška iz 2018.,
jer se nije trošilo u skladu s odlukom donesenom u studenom 2019.
Ravnateljica je navela kako će se kupiti kompjutori na dječjem odjelu te na odraslom. Sve se
radilo po Odluci, ali Ana Stubnja je zaustavila jer je bio kraj godine, pa je bilo teško izrealizirati.
Ana Stubnja je navela kako će se onda ostatak viška raspodijeliti novom Odlukom.
Ivana Salvador je upitala zašto su povučena sredstva Grada Splita za programsku djelatnost za
2019. kada je Knjižnica prošla natječaj te su bili zaprimljeni Ugovori.
Glede navedenog, ravnateljica i Ana Stubnja su navele kako su više puta razgovarale i slale upit
u Grad jer da ni njima nije bilo jasno koji je razlog povlačenja sredstava, jedini odgovor koji su
dobile jest da se mi nismo ni smjeli natjecati kao proračunski korisnici, ali neki konkretan razlog
osim toga nisu dobile.
Ivana Salvador je navela kako je jasno pisalo u natječaju da se mogu natjecati proračunski
korisnici, te da je i ove godine isti natječaj izašao i da se Knjižnica opet prijavila, pa joj nije
jasno zašto su povučena ta sredstva.
Godišnji financijski izvještaj sa svim prilozima usvojen je jednoglasno elektronskim putem dva
dana ranije, 28. siječnja 2020., te je predan u predviđenom roku 29. siječnja 2020.
Ad 4.
Ravnateljica je izvijestila te dostavila članovima Upravnog vijeća tablicu s rezultatima natječaja
Ministarstva kulture za financiranje knjižničnih programa i projekata, odnosno koji su programi
odobreni i u kojem iznosu, a koji odbijeni. Navela je kako smo jako zadovoljni što smo dobili
100.000,00 kuna za opremanje novog prostora knjižnice- Odjel za djecu i mlade u „GK Mejaši“.

Naziv programa

Traženi iznos

Odobreni iznos

Nabava knjižne i neknjižne građe, GKMM Split
Nabava knjižne i neknjižne građe - Knjižnica
Podstrana, GKMM Split
Nabava knjižne i neknjižne građe - Knjižnica Grohote
(Šolta), GKMM Split
Opremanje novog prostora knjižnice - Odjel za djecu i
mlade u GK „Mejaši“
Best of UMAS@GKMM
Digitalizacija zavičajne zbirke Spalatine 2020.
Pisci pod povećalom – tribina za srednjoškolce
Mala čarobna čitaonica
Informatika 50+

1.000.000,00 kn
30.000,00 kn

600.000,00 kn
20.000,00 kn

30.000,00 kn

20.000,00 kn

160.000,00 kn

100.000,00 kn

10.00,00 kn
18.484,00 kn

5.000,00 kn
10.000,00 kn

5.000,00 kn
10.000,00 kn

3.000,00 kn
3.000,00 kn

Naziv programa

Traženi iznos

Odobreni iznos

1.

Mala škola filmske kritike

10.000,00 kn

0.00,00 kn

2.

Informatizacija GKMM Split - opremanje novog odjela
„Mejaši“

75.000,00 kn

0.00,00 kn

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ODBIJENI PROGRAMI

3.

Micro:bit radionice – makro edukacija za djecu

13.000,00 kn

0.00,00 kn

Član Upravnog vijeća, Hrvoje Zuanić je naveo kako je on zadovoljan za odobreni iznos za Best
of UMAS, no mora se osvrnuti i na prijavu za program Mala škola filmske radionice.
Prvo mora istaknuti da je trebalo aplicirati programe na više subjekata, i na taj način objediniti
i troškovnike i izjave za navedene programe. Potom, što se tiče Male škole filmske kritike
istakno je kako taj koji je prijavljivao ne zna kako se pišu troškovnici, svi iznosi koji su stavljeni
su krivi iznosi. Smatra da to svakako iduće godine treba raditi netko tko je više stručan i tko se
razumije, i nastojati da to ne bude zaposlenik Knjižnice, jer da to apsolutno nije fer, pogotovo
ako je za vrijeme radnog vremena. Svakako zna da se ne radi o lošoj namjeri, ali mi to ovdje i
na takav način ne želimo niti trebamo.
Isto tako, članica Ivana Salvador priupitala je da li je Grad specificirao iznose koje je dodijelio
GKMM Split, jer da iz plana ne može točno iščitati. Ana Stubnja je navela kako se knjige ni ne
stavljaju u plan ali da je Grad napravio pogrešno jer je iznos od 800.000,00 (600.000,00 kuna
osnovno + dodatno 200.000,00 kuna za Mejaše) predviđen za kupnju knjiga ostao na Službi za
društvene djelatnosti, Odsjek za kulturu umjesto prema Knjižnici, a da je prema nama išao iznos
od 110.000,00 kuna za opremu Knjižnice, te dva amadmana , 300.000 kuna za uređenje prostora
knjižnice u Zagrebačkoj 4 u spomen na pok. Jakšu Fiamenga te 50.000 kuna je za uređenje
memorijalne sobe za Miljenka Smoju u GKMM Split. No, mi ćemo svakako uputit zahtjev za
povlačenjem prvog dijela sredstava za nabavu knjižne i neknjižne građe za GKMM u iznosu od
400.000,00 kuna obzirom sada ne možemo ukucati u Riznicu jer ista je van funkcije već duže
vrijeme, te s Gradom glede isplata funkcioniramo samo na razini plaća, sve ostalo je
zaustavljeno. Grad još nije donio Rješenje ni za knjige, ni za opremu ni za amadmane, a dok ih
ne dobijemo nismo sigurni.

Ad 5.
Pripremne radnje za velike infrastrukturne projekte GKMM u 2020.
Odjel za djecu i mlade u GK „Mejaši“
Što se tiče Mejaša ravnateljica je izvjestila članove Upravnog vijeća kako su sve pripremne
radnje s naše strane učinjene, te kako smo dobili i iznos od 100.000,00 kuna od Ministarstva za
opremu Knjižnice. Trenutno radi plan i program za razgovor s Gradonačelniku kojem se planira
uskoro najaviti upravo na ovu temu. Krajnji rok za predaju prostora je 15.4.2020., potom ide
samo tehnička predaja Knjižnici, a mi se nadamo da bi do kraja ove godine moglo biti otvorenje
Odjela Mejaši.
Zagrebačka
Ravnateljica je izvijestila prisutne kako znaju za iznos od 300.000,00 kuna koje je Knjižnica
dobila od Grada Splita za uređenje Zagrebačke 4, bivši Dječji odjel GKMM (koji je u posjedu
Knjižnice već od 1969. godine) kako bi tamo smjestila 3000 knjiga iz privatne knjižnice Jakše
Fiamnega koje je pismenom darovnicom Knjižnica dobila od njegove pranećakinje. Pokazala
je fotografije u kojem smjeru ide uređenje navedenog prostora, te da su već kupljene i police.
Prvi put je sređena 2008. godine, kada se krovište mijenjalo. Ivana Salvodor je istaknula kako
treba pripaziti pri uređivanju navedenog prostora jer se radi o nesređenim pravno-imovinskim
odnosima te o zgradi koja je kulturno dobro i koja se nalazi u staroj gradskoj jezgri i od 2014.
je na zaštićenoj listi. Stoga bi trebalo i konzervatorima najaviti neke veće radove na objektu.
Ravnateljica je istaknula je kako zna za problematične pravno-imovinske odnose, ali zna da je
stan ispod Knjižnice otkupila privatna osoba, no svakako da će zatražiti sastanak s
Gradonačelnikom i zamjenicom glede navedenog jer Knjižnica je u dugogodišnjem posjedu
navedenog prostora.

Jelena Grgić je navela kako je preuzela u Državnoj geodetskoj upravi posjedovni list te da je na
navedenoj čestici kao posjednik upisan Grad Split, no u zemljišnoknjižnom kao vlasnik je
upisana Općenarodna imovina, a kao organ upravljanja Uprava učiteljske škole u Splitu i
Uprava đačkog doma učiteljske škole u Splitu. Isto tako, iz zemljišnoknjižnog izvatka vidljivo
je kako je na navedenoj čestici pokrenut i pojedinačni ispravni postupak na prijedlog IV. i V.
gimnazije u Splitu, te bi trebalo izvršiti uvid u spis. Svakako treba vidjeti s Gradom i njihovim
nadležnim službama kako postupati s navedenom problematikom te nastojati riješiti da se Grad
Split upiše kao vlasnik prostora prije nego se započne s ulaganjem u isti. Članica Mirna Kovačić
je navela kako će ona isto nastojati popričati s Gradom o navedenom te da ćemo do iduće
sjednice, nada se znati, konkretnije. Ravnateljica je navela kako se radi o prostoru koji je jako
atraktivan, na zavidnoj lokaciji u centru Grada, te da u mnogi bacili 'oko' na nj. Trenutno
pokušava otkriti povijest toga prostora obzirom raspolaže s jako malo dokumenata o
navedenom te otkrivanja razloga zašto su se knjige s Bola 2013. prebacile u Zagrebačku kao
depozitrano spremište, a potom kada su, koje i zašto su knjige iz depozitarnog spremišta u
Zagrebačkoj prebačene u podrum Knjižnice Trstenik. Radi se o velikoj vrijednosti knjiga cca.
570.000,00 kuna koje su sada uništene (prikazala je i fotografije Zagrebačke- sada opiturane s
policama, podruma na Trsteniku u koji su prebačene knjige iz Zagrebačke 2018. godine, i koji
je krajem iste godine poplavljen i većina knjiga uništene, te fotografije spremišta na Mertojaku,
u koji se danas ne može niti ući). Istaknula je kako se radi o financijskim sredstvima Grad
Splita stoga smatra kako su oni sigurno upoznati sa svime što se tiče predmetnog prostora te da
ne bi izdvajali novce da prostor nije njihov, no svakako će tražiti sastanak s Gradom.
Bibliobus
Agencija RAST pri Gradu Splitu, EU fondovi. Bili na sastanku s Radojkom Tomašević…….
Tomislav Staničić kao voditelj matične službe zadužen na pripremi projekta za Bibliobus na
koji javni natječaj će nas prijaviti agencija RAST…………………………..
Ad 6.
Ravnateljica je izvijestila članove Upravnog vijeća kako će osnovati povjerenstvo za
utvrđivanje statusa i količine knjižnične građe koja se nalazi u knjižničnim depozitarnim
spremištima i to građe u podrumu Knjižnice Trstenik, odnosno koja se građa nalazi u podrumu,
koja građa je uništena poplavama i fekalijama te pronaći zabilješke, zapisnike i dr. pisane
dokumente o toj građi i utvrditi status i broj knjiga prebačenih iz knjižnice Bol-Plokite u
prostorije u Zagrebačkoj (naći zapisnik na osnovu kojih se rashodovalo po kategoriji
„Depozitarno spremište“ ) te njihova daljnja sudbina (premještaj u podrum Knjižnice Trstenik).
Ad 7.
Tajnica, Jelena Grgić, obavijestila je članove Upravnog vijeća kako je 1. srpnja 2019. stupio je
na snagu Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19). Sukladno članku 18. stavku 1.
istog Zakona propisana je obveza donošenja općeg akta kojim se uređuje postupak unutarnjeg
prijavljivanja nepravilnosti i imenovanje povjerljive osobe, stoga GKMM postupa sukladno
zakonskoj obvezi i jednoglasnom odlukom svih članova Upravnog vijeća na ovoj sjednici
donosi Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive
osobe u GKMM Split.
Ad 8.
Razno
Članica Mirna Kovačić izvjestila je članove Upravnog vijeća kako je pri Gradu Splitu raspisan
natječaj za davanje prijedloga za dodjelu nagrade za životno djelo, osobne i skupne nagrade
Grada Splita za 2019. te smatra da bi Gradska knjižnica Marka Marulića Split trebala predložiti

pokojnog Jakšu Fiamnega. Ivana Salvador je rekla kako je Knjižnica lani predložila Franu
Barasa te da je to ogroman posao prikupiti sve potrebno ali da nema ništa protiv. Ilija Protuđer
nije podržao navedeni prijedlog, smatra da je to na samoj Knjižnici da odluči a ne i na
Upravnom vijeću, te da je on već dobio osobnu nagradu Grada Splita. Ravnateljici se prijedlog
dopao te je rekla da će razmisliti o navedenom prijedlogu i nastojati prikupiti sve potrebno za
prijavu.

Sjednica je završila u 18:00 sati.
Zapisničarka

_____________
Jelena Grgić

KLASA: 003-06/20-01/5
URBROJ: 2181-237-05/20-117
Split, 19. veljače 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća

________________________
dr. sc. Ilija Protuđer

