
 

Zapisnik s 29. sjednice Upravnog vijeća 

                          Gradske knjižnice Marka Marulića Split 

 

 

održane 29. travnja 2020. u 12:00 sati  

 

Zbog spriječenosti pojedinih članova (bolesti Mirne Kovačić), predsjednik je, zajedno s ostalim 

članovima, odlučio da sjednica bude elektronička te je ravnateljica Ribičić zamoljena zbog 

praktičnosti i lakšeg snalaženja u elektroničkom dopisivanju, učinkovitosti i djelotvornosti radi, 

a poslije i zbog zapisnika, da pomogne te vodi sjednicu.  Sjednica je bila elektronička, a dijelom 

se razgovor vodio putem mobitela s mogućnošću da svi međusobno i istovremeno 

komuniciraju. 

Sjednica je počela u 12.00 sati. 

Prisutni: dr. sc. Ilija Protuđer, Hrvoje Zuanić, Ivana Salvador i Maja Tadin, članovi Upravnog 

vijeća, ravnateljica Grozdana Ribičić i tajnica Jelena Grgić 

 

Dnevni red: 

1. Usvajanje dnevnog reda 29. sjednice, (privitak 1.) 

2. Usvajanje Zapisnika s 28. sjednice UVGKMM, (privitak 2.) 

3. Izvješće o radu Gradske knjižnice Marka Marulića Split za 2019., (privitak 3.) 

4. Izvješće o radu Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka Marulića Split za 2019., 

(privitak 4.) 

5. Odluka o pokriću manjka od nefinancijske imovine i raspodjeli viška prihoda od 

poslovanja ostvarenih u 2019., (privitak 5.) 

6. Prijedlog Rebalansa (privitak 6.) 

7. Izvješće o radu GKMM Split u vrijeme koronavirusa 

8. Rasprava o predloženim mjerama iz Gradonačelnikova dopisa od 21. travnja 2020. 
9. Razno 

 

1. Članovi Upravnog vijeća GKMM Split jednoglasno su usvojili Dnevni red 29. sjednice 

Upravnog vijeća GKMM Split, KLASA: 003-06/20-7, URBROJ: 2181-237-05/20-175. 

 

2. Članovi Upravnog vijeća GKMM jednoglasno su usvojili Zapisnik 28. sjednice Upravnog 

vijeća GKMM, KLASA: 003-06/20-01/8, URBROJ: 2181-237-05/20-176. 

 

3. Izvješće o radu Gradske knjižnice Marka Marulića Split za 2019.  



Predsjednik Protuđer  istaknuo je svoje zadovoljstvo dobrim radom GKMM-a, za što su 

zaslužni svi oni koji svojim nesebičnim trudom krase našu Knjižnicu, jednu od vodećih  

kulturnih ustanova u gradu, s ravnateljicom Grozdanom Ribičić na čelu. 

 

Hrvoje Zuanić je istaknuo svoje zadovoljstvo radom GKMM-a, uz primjedbu kako treba raditi 

na tome da broj aktivnih članova knjižnice poraste u odnosu na broj registriranih članova. 

Članica UV, Ivana Salvador,  napomenula je da se navedena disproporcija u brojkama između 

registriranih i aktivnih članova događa zbog toga što se određeni članovi služe s više knjižnica 

u mreži. Prihvatio sam njen odgovor kao smislen i logičan.  Ravnateljica Ribičić  dodala je 

kako je prošle godine bilo stanovito povećanje broja korisnika, i kako  će nam ova godina biti 

izazovna, ponajviše zbog posljedica pandemije COVID-19,  te će biti potrebna zajednička 

strategija i veliki napor za održavanjem broja korisnika i, ako bude sreće,  njegovim 

povećanjem.  

Izvješće je usvojeno jednoglasno.  

 

4. Izvješće o radu Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka Marulića Split za 2019. 

Hrvoje Zuanić je istaknuo odličan rad – 14 sjednica i jedna elektronička, što nije malo. Drži 

da su izvješća opširna, potom detaljno sumira rad UV na deset stranica. 

Ravnateljica Ribičić je svima zahvalila na dosadašnjem radu u Upravnom vijeću. 

Izvješće je usvojeno jednoglasno.  

 

5. Odluka o pokriću manjka od nefinancijske imovine i raspodjeli viška prihoda od 

poslovanja ostvarenih u 2019.  

Odluka je jednoglasno usvojena, uz napomenu Ivane Salvador da treba donijeti odluku i sa 

specifikacijom troška, što je u planu za drugu sjednicu.  

 

6. Prijedlog Rebalansa  

Sukladno najavljenim racionalizacijama rashoda zbog posljedica pandemije koronavirusa, 

ravnateljica Ribičić je rekla kako je s voditeljicom računovodstva Anom Stubnjom pripremila 

prijedloge rebalansa plana GKMM-a za 2020. S obzirom na to da još nismo od Grada Splita, 

kao mjerodavnog proračuna, dobili detaljnije upute iz službe financija prema kojima trebamo 

postupiti (već samo prijedloge koji se trebaju razmotriti i sukladno njima pripremiti moguće 

izmjene) pripremili smo tri moguća scenarija koja treba razmotriti i usvojiti. U uvodnom dijelu 

izlaganja iznesene su usporedbe prihoda 1. kvartala 2019. i 2020., kako bi se naglasila stvarna 

potreba revidiranja rashoda iz namjenskih i vlastitih prihoda kojima GKMM samostalno 

gospodari, a koji se već jesu smanjili u prvom kvartalu 2020. Posebno je naglašeno da su 

mjesečni rashodi GKMM-a za održavanje hladnog pogona (bez plaća) oko 120.000 kn, i u 

najvećem dijelu  pokrivaju se iz namjenskih (članarine i zakasnine) i vlastitih prihoda (najam 

dvorana i ostale usluge). GKMM se financira iz nekoliko izvora. Ovim rebalansima smo 

revidirali sve izvore, a s obzirom na to da je već prošao prvi kvartal 2020.  sad imamo i 

konkretnije iznose sukladno kojima smo i donijele ove rebalanse (prijedlozi su u privitku). 



 

Hrvoje Zuanić misli kako su sva tri prijedloga uštede sredstava detaljno razrađena te podrobno 

promišljena. Odlučili smo  ih poslati na mišljenje gradskim službama, nakon čega ćemo se 

odlučiti, sukladno dogovoru s njima i sindikatom, za najbolju opciju i prijedlog uštede. 

 

Maja Tadin se slaže da Knjižnica pošalje sva tri prijedloga rebalansa plana GKMM-a za 2020. 

jer od Grada Splita nismo dobili detaljnije upute o istome. Bilo bi dobro ne smanjivati plaće 

zaposlenicima, budući Sindikat od Grada Splita nije dobio nikakvu informaciju ili prijedlog 

smanjenja plaća, niti nekih drugih materijalnih prava sadržanih u važećem 

Kolektivnom ugovoru, pa bi bilo kakvo jednostrano kršenje ugovora povuklo za sobom 

određene pravne posljedice. 

Ivana Salvador mišljenja je da su pri izradi Rebalansa bile potrebne jasne upute od strane 

nadležnih službi Grada Splita s obzirom da je GKMM Split proračunski korisnik, a iz maila 

voditeljice računovodstva Ane Stubnje od 29. travnja 2010. je navedeno da jasnih uputa nije 

bilo, te najprije jasna komunikacija između uprave/računovodstva GKMM i Grada Splita. 

Davati mišljenje o rebalansu za sredstva za koja nismo ni sigurni da su osigurana, smatra 

zadovoljavanje forme bez sadržaja.  

Nadalje, istakla je kako usvaja sve točke dnevnog reda, osim točke 6. Prijedlog rebalansa. Na 

ovu točku, kao predstavnica radnika, ostaje suzdržana. Mišljenja je kako je usvajanje prijedloga 

rebalansa te provedba istog, bez jasnih i definiranih financijskih i zakonskih okvira, unatoč 

trenutačnoj situaciji, podložno tužbi, s obzirom na to da se rebalansom zadire i u temeljna 

radnička prava. 

 

Predsjednik Protuđer misli da su sva tri prijedloga dobra. Ponudit ćemo  Gradu da uzme onaj 

koji može novčano poduprijeti, a koji će, u skladu s mogućnostima,  biti za djelatnike Knjižnice 

najpovoljniji. 

 

7. Izvješće o radu GKMM Split u vrijeme koronavirusa 

Ravnateljica Ribičić je zahvalila Upravnom vijeću, Kriznom stožeru i svim djelatnicima na 

dosadašnjem odgovornom i uspješnom vladanju ovom krizom koja nije  mala, ni jednostavna, 

a kojoj se još uvijek ne nazire kraj. 

Hrvoje Zuanić je mišljenja kako su se svi zaposlenici, a posebice članovi Kriznog stožera 

GKMM-a, u vrijeme pandemije virusa COVID-19, ponašali iznimno odgovorno, savjesno i 

oprezno te su, na ponos Grada i svih korisnika Knjižnice, kvalitetno obavljali svoje stručne 

zadatke. 

Predsjednik Protuđer je zahvalio i čestitao svima koji su pridonijeli dobromu stanje i 

kvalitetnom  vođenju poslovanja Knjižnice, ponajprije Stožeru s ravnateljicom Grozdanom 

Ribičić na čelu. Također zahvaljuje na velikom radu i trudu kolegici Ani Stubnja, koja je  

odradila obiman posao u računovodstvu, koji je bio vrlo zahtjevan zbog nastale situacije u 

društvu.  
 

8. Rasprava o predloženim mjerama iz Gradonačelnikova dopisa od 21. travnja 2020. 



Predsjednik Protuđer  i Hrvoje Zuanić drže da trebamo poštovati Gradonačelnikovo traženje 

koje je utemeljeno u Zakonu o ustanovama, članak 36., stoga treba sve uklopiti u realne 

zakonske odredbe, ali i naše okvire i mogućnosti. 

 

Tajnica Grgić je za prvu fazu hitnih mjera navela kako je iz samog Gradonačelnikova dopisa 

razvidno da od nas traži samo izradu prijedloga, a glede stvarnih smanjenja plaća, možemo 

znati više tek kad dobijemo odluku ili zaključak o tome. Smatra da je ovo tema za sindikate  

državnih i javnih službi koji su potpisali kolektivne ugovore. Naš kolektivni ugovor je potpisan 

na 4 godine, stupio je na snagu 5. srpnja 2016. s mogućim produljenjem od tri mjeseca, dakle, 

na snazi je do 5. listopada 2020. Prema članku 106. Kolektivnog ugovora, svaka ugovorna 

strana može predložiti izmjene i dopune ovog Ugovora. Strana kojoj je podnesen prijedlog za 

izmjenu i dopunu ovog Ugovora mora pristupiti pregovorima o predloženoj izmjeni ili dopuni 

u roku od 30 dana od dana privitka prijedloga. Iz navedenoga, razvidno je da bi se taj prijedlog 

o smanjenju plaća trebao iznijeti Hrvatskom sindikatu djelatnika u kulturi i da bi se trebao 

održati bilateralan sastanak između sindikata i Grada. Isto tako, u slučaju smanjenja plaća, 

obavezno bi trebalo ugovoriti odredbu o trajanju toga smanjenja. Međutim, u razgovoru sa 

sindikalnom povjerenicom Knjižnice, Grad Split im se još nije javio, a što ne znači da neće, no 

Knjižnica bi trebala svakako postupiti prema Gradonačelnikovu prijedlogu i izraditi prijedlog 

rebalansa sukladno uputama. 

Što se tiče II faze - kratkoročne i srednjoročne mjere, ravnateljica Ribičić je navela: 

 

1.       Plan racionalizacije poslovanja radi usklađenja rashoda poslovanja u odnosu na 

prihode tekućeg poslovanja - Knjižnica će donijeti jer je već u prvoj fazi dosta toga 

napravljeno 

2.       Knjižnica svakako mora donijeti novi Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta 

(zbog Kolektivnog pregovaranja i zbog novog Statuta; zbog planiranih novih knjižnica  

- Mejaši i Zagrebačka) pa će se u tijeku izrade preispitati broj zaposlenih 

3.       Knjižnica nema prekovremeni rad, a rijetko kada i ugovore o djelu 

4.       Ukinuto je trošenje sredstava predviđenih za manifestacije ili slična događanja 

(potrošnja samo odobrenih sredstava Ministarstva kulture za pojedine programe) 

  

Što se tiče 5. točke, tajnica Grgić je navela da Knjižnica ima Pravilnik o provedbi postupka 

jednostavne nabave u GKMM Split. Napravit će se izmjena i dopuna navedenoga Pravilnika 

glede provođenja jednostavnih nabava kroz sustav EOJN jednostavne nabave. Cjenik za 

objavljivanje postupka jednostavne nabave kroz sustav EOJN je 250,00 kuna (bez PDV-a) koji 

uključuje Obavijest o jednostavnoj nabavi,  Obavijest o sklopljenim 

ugovorima/narudžbenicama, prilaganje dokumentacije za nadmetanje, pet dokumenata i 

čuvanje dokumentacije 60 dana od objave. 

Ravnateljica Ribičić je zahvalila prisutnima na podršci da sva tri prijedloga pošaljemo Gradu 

kroz naš zapisnik u kojemu su navedene sve dodatne i potrebne sugestije nadležnima za izradu 

preciznijih uputa našeg rebalansa i za donošenje odluke koja bi trebala biti u skladu sa 

zakonskim okvirima koji nas obvezuju. Knjižnica će postupati prema odluci koju donese Grad 

Split.  
 
 



 

9. Razno 

 
Ravnateljica Ribičić je za kraj iznijela tri dobre vijesti: 

1. Ministarstvo kulture je prije otprilike mjesec dana dostavilo 80% sredstava za kupovinu 

knjižnične građe pa se sada „lakše diše“. Bio bi to veliki problem za normalno 

funkcioniranje Knjižnice, ali i cijelog sustava izdavaštva, da nismo dobili sredstava za 

nabavu.   

2. Nadležne službe Grada Splita su, nakon dugogodišnjeg problema s prokišnjavanjem 

krovišta Središnje knjižnice, 21. travnja 2020. krenule u njegovu sanaciju. Dobro je da 

se cijeli postupak nabave završio prije novih, nimalo ugodnih vijesti, trenutnih obustava 

svih nabava u Gradu Splitu. Tako se, nakon vanjskih kliznih stjenki, sanira i drugi veliki, 

višegodišnji problem Središnjice. 

3. Na prijedlog GKMM, a u partnerstvu sa Slobodnom Dalmacijom, Komisija Grada 

Splita  dodijelila je nagradu za životno djelo Jakši Fiamengu, posthumno. Čekamo da 

Gradsko vijeće tu odluku i potvrdi. 

 

Sjednica je, s obzirom na okolnosti i način provođenja, uspješno završena u 14.00 sati.  

 

KLASA: 003-06/20-01/10 

URBROJ: 2181-237-05/20-180 

Split, 30. travnja 2020.  

 

 

 

 

Zapisničari:                                                 Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

_____________                                                                            ________________________ 

Jelena Grgić, tajnica                               dr. sc. Ilija Protuđer 

 

 


