
Zapisnik 15. sjednice Upravnog vijeća 

Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu 

 

 

održane 29. ožujka 2019. u 11:30 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, te ravnatelj Dražen Šaškor i tajnica Jelena Grgić 

 

Dnevni red: 

 
1. Usvajanje dnevnog reda 15. sjednice Upravnog vijeća GKMM Split, (privitak 1.) 

2. Usvajanje Zapisnika 14. sjednice Upravnog vijeća GKMM Split, (privitak 2.) 

3. Plan nabave za 2019., (privitak 3.) 

4. Nacrt prijedloga Statuta Gradske knjižnice Marka Marulića Split, (privitak 4.) 
5. Razno 

 

Ad 1.  

Članovi Upravnog vijeća GKMM Split jednoglasno su usvojili Dnevni red 15. sjednice 

Upravnog vijeća GKMM Split, KLASA: 003-06/19-01/8, URBROJ: 2181-237-05/19-247. 
. 

 

Ad 2.  

Članovi Upravnog vijeća GKMM Split jednoglasno su usvojili Zapisnik 14. sjednice Upravnog 

vijeća GKMM Split, KLASA: 003-06/19-01/9, URBROJ: 2181-237-05/19-249, održane 27. 

veljače 2019.  

 

Ad 3.  

Članovi Upravnog vijeća GKMM Split jednoglasno su usvojili Plan nabave za 2019., KLASA: 

400-02/18-01/1, URBROJ: 2181-237-05/19-248. 
 

 

Ad 4.  

Tajnica, Jelena Grgić, članovima Upravnog vijeća pojasnila je kako zbog donošenja novog 

Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19), koji je na snazi od 28. veljače 2019., 

Gradska knjižnica Marka Marulića Split prema članku 48. ovog Zakona dužna uskladiti Statut 

u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.  

 

Isto tako, zbog proteka vremena od dana donošenja Statuta Knjižnice kao i stupanja na snagu 

gore navedenog Zakona, potrebno je uskladiti Statut Knjižnice te prilagoditi pojedine odredbe 

Statuta potrebama i aktivnostima Knjižnice. Zbog brojnosti članaka Statuta Knjižnice u kojima 

je potrebna intervencija, predlaženo je donošenje novog Statuta Knjižnice, a ne samo izmjene i 

dopune. Navedeni prijedlog članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili te im je uručen 

Nacrt prijedloga Statuta Gradske knjižnice Marka Marulića Split. Tajnica Jelena Grgić je 

iščitavala članak po članak navedenog Nacrta te pojasnila temeljem kojih zakonskih i 

podzakoskih propisa je izvršeno usklađenje.  

Glede navedenog Nacrta predsjednik dr. sc. Ilija Protuđer i članovi Upravnog vijeća Hrvoje 

Zuanić, Mirna Kovačić imali su upit koji se odonosio na članak 16. i 17. Nacrta, odnosno tko 

mijenja ravantelja u njegovoj odustnosti i postoji li u Knjižnici mogućnost uvrštavanja radnog 



mjesto pomoćnika ravnatelja, te rješava li se to Statutom ili nekim drugim općim aktom 

Knjižnice. Pojašnjeno je kako se sistematizacija radnih mjesta uređuje Pravilnikom o unutranjoj 

ustrojbi u Knjižnici te potom Kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama u kulturi. 

 

Poseban upit predsjednika Upravnog vijeća dr. sc. Ilije Protuđera je bio za članak 25. Nacrta 

koji se odnosi na ovlasti Upravnog vijeća. Zatražio je da se ovlast ravnatelja - donosi sve odluke 

u svezi s radnim odnosom djelatnika Knjižnice, prebaci na ovlasti Upravnog vijeća. Pojašnjeno 

je kako Knjižnica to nije u mogućnosti napraviti jer da je navedena ovlast ravnatelju Knjižnice 

dodijeljena od strane osnivača te da takve promjene može donijeti samo osnivač. 

 

Članovi Upravnog vijeća su na ovoj sjednici dogovorili kako će do srijede 3. travnja 2019., za 

kada je predviđena sjednica usvajanja Prijedloga Statuta Gradske knjižnice Marka Marulića 

Split, predloženi Nacrt detaljno pogledati te evenutualno dostaviti svoje prijedloge, izmjene i 

dopune. Elektroničkim putem 1. travnja 2019. izjasnili su se kako nemaju daljnih prijedloga 

kao ni izmjena i dopuna te da predloženi Nacrt prijedloga Statuta GKMM Split se na 

predviđenoj sjednici usvaja kao Prijedlog Statuta GKMM Split koji će se dostaviti na prethodnu 

suglasnost Gradskom vijeću Grada Splita.  

 

 

Ad 5. 

Predloženo je da glede točke 7. Prijedlog utroška viška prihoda ostvarenog od poslovanja u 2018. 

sa 14. sjednice, svi članovi Upravnog vijeća dostave elektronskim putem svoje prijedloge o načinu 

utroška viška prihoda ostvarenog od poslovanja u 2018., te nakon zaprimanja prijedloga će se na 

nekoj od idućih sjednica donijeti Odluka o raspodjeli viška prihoda. 

 

Sjednica je završila u 13:30 sati. 

 

 

Zapisničarka                                                 Predsjednik Upravnog vijeća 

 

_____________                                                                            ________________________ 

Jelena Grgić                                        dr. sc. Ilija Protuđer 

 

 

KLASA: 003-06/19-01/12 

URBROJ: 2181-237-05/19-268 

Split, 2. travnja 2019. 

 


