
 

Zapisnik 11. sjednicu Upravnog vijeća  

Gradske knjižnice Marka Marulića Split 

 

održanog u utorak 27. studenog 2018. u 12:00 sati u Upravnom prostoru, Slobode 2, u 

Splitu. 

 

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

svi članovi Upravnog vijeća, te ravnatelj Dražen Šaškor dok tajnica Jelena Grgić, prema 

riječima ravnatelja Šaškora, na bolovanju. 

Stoga je jednoglasno zaključeno da na ovoj sjednici zapisničarka bude Mirna Kovačić. 

 

Dnevnog reda koji je predložio Predsjednik i koji je usvojen: 

 

1. Usvajanje dnevnog reda 11. sjednice Upravnog vijeća GKMM Split, (privitak 1.) 

2. Usvajanje Zapisnika 10. sjednice Upravnog vijeća GKMM Split, (privitak 2.) 

3. Financijski plan s obrazloženjem za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021., (privitak 3.) 

4. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave, (privitak 4.) 

5. Razno 

 

Ad 1.  

Članovi Upravnog vijeća GKMM Split jednoglasno su usvojili Dnevni red 11. sjednice 

Upravnog vijeća GKMM Split, KLASA: 033-06/18-01/29, URBROJ: 2181-237-05/18-1043. 

 

Ad 2.  

Članovi Upravnog vijeća GKMM Split nisu su usvojili Zapisnik 10. sjednice Upravnog vijeća 

GKMM Split, KLASA: 003-06/18-01/30, URBROJ: 2181-237-05/18-1044, održane 29. 

listopada 2018. dok Predsjednik ne dostavi pisano stajalište svojega ispravka, što će biti 

usvojeno na 12. sjednici Upravnog vijeća GKMM. 

 

Ad 3. 

Treća točka d/r Financijski plan s obrazloženjem za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021., 

jednoglasno je usvojena. 

 

Ad 4. 

Četvrta točka d/r Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave, jednoglasno je 

usvojena. 

 

Ad 5. 

Predsjednik Upravnog vijeća napominje da izvješće s obrazloženjima pojedinih stavki. (konta 

32115, 32132, 32311, 323291, 323292, 3232293, 32371, 32382, 32289)  koje je zaprimio na 

izvanrednoj sjednici nije ono što je zatražio. 

Još jednom je naglasio da traži od ravnatelj 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. 

Obzirom ga do danas nije dobio očekuje na sljedećoj sjednici.  



Istakno je da ovo što traži je u interesu svih, radi transparentnosti troškova i javnosti trošenja 

novca. Moramo znati kako se troši novac, gdje i za što. 

 

 

KLASA: 003-06/18-01/31 

URBROJ: 2181-237-05/18-1119 

Split, 22. studenog 2018.  

 

Sjednica je završila u 14 sati.  

 

 

Zapisničarka 

 

_________________   

Mirna Kovačić 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća  

Gradske knjižnice Marka Marulića Split 

 

 

______________________________ 

dr. sc. Ilija Protuđer 

 

 

 


