
Zapisnik 14. sjednice Upravnog vijeća 

Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu 

 

 

održane 27. veljače 2019. u 13:00 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 14. sjednice Upravnog vijeća GKMM Split, (privitak 1.) 

2. Usvajanje Zapisnika 13. sjednice Upravnog vijeća GKMM Split, (privitak 2.) 

3. Odluka o osnivanju i imenovanju povjerenstava za otpis dotrajale, zastarjele i uništene 

    knjižnične građe za 2019., (privitak 3.) 

4. Izvješće o radu Gradske knjižnice Marka Marulića Split za 2018., (privitak 4.) 

5. Izvješće o radu Upravnog vijeća Gradske knjižnice Marka Marulića Split za 2018., (privitak 5.) 

6. Pravilnik o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe u GKMM Split- pročišćeni tekst,  

    (privitak 6.) 

7. Prijedlog utroška viška prihoda ostvarenog od poslovanja u 2018. 

8. Suradnja s HNK Hajduk š.d.d. 
9. Razno 

 

Ad 1.  

Članovi Upravnog vijeća GKMM Split jednoglasno su usvojili Dnevni red 14. sjednice 

Upravnog vijeća GKMM Split, KLASA: 003-06/19-01/5, URBROJ: 2181-237-05/19-156. 

Predloženo je da se točka 7. Prijedlog utroška viška prihoda ostvarenog od poslovanja u 2018. 

raspravi na nekoj od narednih sjednica na kojoj će se predložiti način utroška viška prihoda 

ostvarenog od poslovanja u 2018. 

 

Ad 2.  

Članovi Upravnog vijeća GKMM Split jednoglasno su usvojili Zapisnik 13. sjednice Upravnog 

vijeća GKMM Split, KLASA: 003-06/19-01/6, URBROJ: 2181-237-05/19-157, održane 30. 

siječnja 2019.  

 

Ad 3.  

Članovi Upravnog vijeća GKMM Split jednoglasno su usvojili Odluku o osnivanju i imenovanju 

povjerenstava za otpis dotrajale, zastarjele i uništene knjižnične građe za 2019., KLASA: 003-

06/19-01/4, URBROJ: 2181-237-05/19-154. 
 

 

Ad 4.  

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Izvješće o radu Gradske 

knjižnice Marka Marulića Split za 2018., KLASA: 612-04/19-01/56, URBROJ: 2181-237-

05/19-164. 

 

Ad 5. 

Članovi Upravnog vijeća usvojili su jednoglasno Izvješće o radu Upravnog vijeća Gradske 

knjižnice Marka Marulića Split za 2018., KLASA: 003-06/19-01/7, URBROJ: 2181-237-

05/19-166. 



Ad 6. 

Tajnica, Jelena Grgić, je članovima Upravnog vijeća kratkog pojasnila koji članci i zbog čega 

su mijenjani i dopunjavni u Pravilniku o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe u GKMM 

Split te zbog čega Knjižnica predlaže donošenje Pročišćenog teksta navedenog Pravilnika. 

Članovi Upravnog vijeća su potom jednoglasno usvojili Pročišćeni tekst Pravilnik o pružanju 

usluga i korištenju knjižnične građe u GKMM Split, KLASA: 012-03/19-02/1, URBROJ: 2181-

237-05/19-155. 

 

Ad 7. 

Ravnatelj Knjižnice, Dražen Šaškor, i članica Upravnog vijeća, Ivana Salvador, su pojasnili 

članovima Upravnog vijeća razloge otkazivanja izložbi „Hajdukovi libri i foji“ i „Hajdukovo 

slavno vrime“ koje su se trebale održati povodom manifestacije Noć muzeja. 

Ivana Salvador je istaknula kako Knjižnica izložbama ostvaruje nekoliko kulturno-društvenih 

zadaća: oglašavanje i promociju knjige, prijenos informacija i produbljivanje znanja, 

oblikovanje mišljenja i izgradnju svijesti svojih posjetitelja i korisnika te da se u konkretnom 

slučaju  ne radi o povredi intelektualnog vlasništva HNK Hajduk š.d.d. jer da predmeti koji su 

trebali biti izloženi na spomenutim izložbama su u privatnom vlasništvu Udruge s kojom je 

Knjižnica sklopila Sporazum o suradnji i u vlasništvu Knjižnice. Jedna od ključnih djelatnosti 

koju obavljaju zavičajne zbirke ali i knjižnice općenito, u nastojanju da građu koju posjeduju 

učine dostupnom široj javnosti, jest i izložbena djelatnost. Zavičajna zbirka GKMM se s 

posebnom pažnjom trudi promicati i sačuvati veličanstvenu splitsku sportsku povijest. 

Izložbena djelatnost je samo jedna od knjižničnih djelatnosti koja nema nikakvu komercijalnu 

svrhu ni ostvarivanje materijalne dobiti. 

 

Sjednica je završila u 14:00 sati. 

 

 

Zapisničarka                                                 Predsjednik Upravnog vijeća 

 

_____________                                                                            ________________________ 

Jelena Grgić                                        dr. sc. Ilija Protuđer 

 

 

KLASA: 003-06/19-01/9 

URBROJ: 2181-237-05/19-249 

Split, 26. ožujka 2019. 

 


