
Zapisnik s 24. sjednice Upravnog vijeća 

                          Gradske knjižnice Marka Marulića Split 

 

 

održane 29. listopada 2019. u 15:30 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, voditeljica računovodstva Ana Stubnja 

i tajnica Jelena Grgić 

 

 

Prijedlog dnevnog reda: 

 

1. Usvajanje dnevnog reda 24. sjednice, (privitak 1.) 

2. Usvajanje Zapisnika 22. sjednice, (privitak 2.) 

3. Usvajanje Zapisnika 23. sjednice (privitak 3.) 

4. Statut – novi prijedlog (privitak 4.) 

5. Prijavljeni planovi i programi GKMM za 2020. (privitak 5.) 

6. Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2019. s 

usporednim podatcima iz 2018. i ukupnim planom za 2019. (privitak 6.) 

7. Izvadak iz izvješća ravnateljice o zatečenom stanju (statistički podaci hrvatskih 

narodnih knjižnica – stanje i usporedbe) 

8. Bibliobus – EU natječaj 

9. Razno 

 

Ad 1.  
Članovi Upravnog vijeća GKMM Split jednoglasno su usvojili Dnevni red 24. sjednice 

Upravnog vijeća GKMM Split, KLASA: 003-06/19-01/38, URBROJ: 2181-237-05/19-611. 

 

Ad 2. 

Članovi Upravnog vijeća GKMM jednoglasno su usvojili Zapisnik 22. sjednice Upravnog 

vijeća GKMM, KLASA: 003-06/19-01/40, URBROJ: 2181-237-05/19-720, održane 28. 

kolovoza 2019.  

 

Ad 3. 

Članovi Upravnog vijeća GKMM jednoglasno su usvojili Zapisnik 23. sjednice Upravnog 

vijeća GKMM, KLASA: 003-06/19-01/42, URBROJ: 2181-237-05/19-727, održane 26. rujna 

2019.  

 

Ad 4. 

Što se tiče Statuta i njegovog usuglašavanja s novim Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj 

djelatnosti, ravnateljica je postupila kako je rekla na posljednjoj održanoj sjednici Upravnog 

vijeća, i zamolila je zamjenicu gradonačelnika, gospođu Jelenu Hrgović Tomaš za sastanak. 

Nakon tri mjeseca rada na mjestu ravnateljice GKMM-a Split željela joj je usmeno iznijeti 

nekoliko osnovnih smjernica rada knjižnice u sljedećem razdoblju 2019. - 2020., a za koje je 

neophodno imati podršku gradskih službi i Gradskog vijeća (povećanje sredstava za nabavu 

knjižnične građe, potrebe povodom otvaranja novog odjela u gradskom kotaru Mejaši, ubrzane 

pripreme za apliciranje na EU natječaj za pokretanje bibliobusne službe, popravak brisoleja, 

pokretanje postupka popravka krovišta Središnje knjižnice koji prokišnjava kao i drugo). Istakla 



je važnost  što skorijeg pronalaska rješenja za usuglašavanja Prijedloga Statuta GKMM s novim 

Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti. Na sastanku je bila u petak 25. rujna i 

sastanku, uz zamjenicu gradonačelnika, nazočili su i pročelnik Službe za društvene djelatnosti, 

gospodin Mate Omazić, voditeljica Odsjeka za kulturu gospođa Ivana Viđak Bjedov i gospodin 

Dalibor Lovrić, viši savjetnik Odsjeka za kulturu zadužen za GKMM. Nakon rasprave o 

spornim člancima u Prijedlogu Statuta iz ožujka ove godine, dogovoreno je kako će se isti 

ispraviti u skladu s njihovim razgovorom pa će tako Stručno vijeće činiti svi stručni 

knjižničarski djelatnici i  ostvareni višak Knjižnice će se raspodijeliti sukladno Zaključku o 

kriterijima i načinu korištenja vlastitih i namjenskih prihoda ustanova u kulturi čiji je osnivač 

Grad Split. 

Članica Ivana Salvador je navela kako se ne slaže s tim da Stručno vijeće Knjižnice čine svi 

stručni djelatnici Knjižnice jer da se tim degradira struka i uopće važnost toga tijela u Knjižnici. 

Isto tako, bez obzira na zakonsku odredbu koja kaže da u pravilu čine svi stručni djelatnici, 

pogledala je statute većih gradova (Zagreb, Rijeka, Zadar i dr.) koji su u svojim novim statutima 

odredili broj na 7 ili 5, ili voditelji odjela/službi. Smatra da će se teško moći organizirati i održati 

sastanak s 55 stručnih knjižničarskih djelatnika. Složili su se i ostali članovi, no smatraju da se 

tu očito ništa više ne može kad su zakonske odredbe takve i da je vrijeme da se Statut usvoji. 

Ravnateljica je istaknula kako je ona i prije samog sastanka poslala e-mail gospodinu Omaziću 

gdje je navela nekoliko tih statuta koji su odredili broj, no nisu prihvatili jer tvrde s pravnog 

stajališta, da bi to bio sukob interesa jer Stručno vijeće koje odabere ravnatelj bira člana 

Upravnog vijeća. Ravnateljica je dodala da ni prošli saziv Stručnog vijeća nije bio za struku 

najrelevantniji jer se u njemu npr. nije našlo mjesta, za tada osobu s najvišim stručnim zvanjem 

u knjižnici stoga smatra da ni ovo rješenje nije najsretnije, ali je najdemokratičnije. Sastanci će 

biti prilika i da svi stručni knjižničarski djelatnici budu informirani o novinama u struci, a to joj 

je bilo i u planu kad se kandidirala na mjesto ravnateljice.  

Nakon svega iznesenog pristupilo se glasovanju o novom Prijedlogu Statuta GKMM, te je isti 

usvojen s četiri glasa, dok je članica Ivana Salvador bila suzdržana. Nakon usvajanja Prijedloga, 

Upravno vijeće je usvojilo i Odluku o usvajanju Prijedloga Statuta GKMM Split. 

   

 

Ad 5. 

Ravnateljica Knjižnice izvijestila je članove Upravnog vijeća koje je sve programe za 2020. 

Knjižnica prijavila Ministarstvu kulture, Gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji. 

  

Ad 6. 

Prije usvajanja devetomjesečnog izvještaja za 2019.,voditeljica računovodstva objasnila je neke 

stavke iz Prijedloga financijskog plana za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022., koji su članovi 

Upravnog vijeća usvojili e-sjednicom 21. listopada 2019. Članica Upravnog vijeća, Ivana 

Salvador, istaknula je da glede otvaranja nove Knjižnice na Mejašima vidi samo rashode a ne i 

prihode od članarina i zakasnina, na što je Ana Stubnja istakla da ih ona ne može predvidjeti pa 

zbog toga navedenog nema. Isto tako članica Ivana Salvador nije mogla iščitati hoće li biti 

besplatan upis za djecu, na što je ravnateljica odgovorila da je to njezin razvojni plan koji će 

strateški donositi i pokušati realizirati do kraja mandata jer, kao dobar strateg ne smije donositi 

populističke mjere, a da nije prije toga pronašla način na koji će nadomjestiti sredstva 

uprihođena od upisnina. Stoga je za ovaj sastanak i donijela usporedne statističke podatke za 

hrvatske narodne knjižnice. 

Voditeljica računovodstva je ukratko objasnila Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 

od 1. siječnja 2019. do 30. rujna 2019. s usporednim podatcima iz 2018. i s ukupnim planom 

za 2019. planom i realizacijom, Klasa: 400-01/19-01/4, urbroj: 2181-237-05/19-762, koji su 

potom članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili. 



 

Ad 7. 

 

Na portalu Matične djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj pri Nacionalnoj i sveučilišnoj 

knjižnici odnedavno su stavljeni statistički podatci i pokazatelji uspješnosti za narodne 

knjižnice za 2018. Ravnateljica je za ovaj sastanak pripremila nekoliko statističkih pokazatelja 

(broj stanovnika, vlastita sredstva, sredstva Ministarstva kulture, županijska sredstva, prostor u 

četvornim metrima, knjižni i neknjižni fond, broj aktivnih korisnika, članarine, zakasnine) 

uspoređujući nekoliko hrvatskih narodnih knjižnica (Šibenik, Zadar, Koprivnica, Karlovac, 

Rijeka, Zagreb, Sisak, Split). Statistički podatci zahtijevaju dobru analizu, ali su vrlo korisni 

ravnateljici u sagledavanju stanja naše knjižnice u odnosu na druge i pokazatelj su joj da 

knjižnica ima puno prostora za napredak i to bržim koracima. 

 

 

 

Sjednica je završila u 17:00 sati. 

 

 

Zapisničarka                                                 Predsjednik Upravnog vijeća 

 

_____________                                                                            ________________________ 

Jelena Grgić                                        dr. sc. Ilija Protuđer 

 

 

KLASA: 003-06/19-01/45 

URBROJ: 2181-237-05/19-824 

Split, 30. listopada 2019. 

 

 

 


