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ZAPISNIK
sa 4. sjednice Upravnoga vijeća Gradske knjižnice Zadar
održane 23. ožujka 2015. g. u 14 sati
Nazočni na sjednici UV: Ivan Pehar, ravnatelj Knjižnice, Vinko Grgić, prof. –
novoimenovani član UV-a, Nada Radman prof./dipl. knjiž., član UV-a, te Ljubica Čolak,
voditeljica računovodstva i zapisničarka.
Na sjednici nije bila Maja Šatalić, prof., član UV-a, a svoj izostanak unaprijed je najavila i
opravdala.
Četvrtu sjednicu Upravnoga vijeća sazvao je ravnatelj. Naime, zbog višemjesečne krize u
radu Upravnog vijeća gradonačelnik je razriješio dužnosti gospodina Tomislava Marijana
Bilosnića, a umjesto njega imenovao gospodina Vinka Grgića, prof. Kako je gospodin
Bilosnić bio ujedno i predsjednik Upravnog vijeća, a po odredbama Statuta i Poslovnika o
radu Upravnog Vijeća sjednice saziva i vodi ih predsjednik Vijeća, ravnatelj je postupio u
skladu s čl. 21. Statuta koji predviđa mogućnost da član Vijeća prestane obavljati dužnost
prije isteka mandata. U tom slučaju bira se novi član, čiji mandat traje do isteka mandata
člana koji je prijevremeno prestao obavljati dužnost, a sjednicu saziva ravnatelj.
Ravnatelj je na početku sjednice pozdravio novoimenovanog člana Upravnog vijeća – gosp.
Grgića te upoznao prisutne s razlogom izostanka gospođe Maje Šatalić (bolest). Gospodinu
Grgiću je uručio preslik Poslovnika o radu Upravnog vijeća te na sjednici pročitao članke
Statuta koji reguliraju rad Vijeća (čl. 20. – čl. 25.). Ujedno je izvijestio o problemima zbog
kojih Upravno vijeće nije funkcioniralo od početka listopada 2014. g. do danas, a o čemu je u
više navrata izvijestio i osnivača. U pozivu za današnju sjednicu Upravnog vijeća, ravnatelj je
predložio sljedeći Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Ovjera zapisnika treće sjednice Upravnog vijeća Knjižnice
Izvješće o razrješenju dosadašnjeg člana Upravnog vijeća i imenovanju novog člana
Upoznavanje novog člana Upravnog vijeća s Poslovnikom o radu Upravnog vijeća
Izvješće o Odluci Gradonačelnika Grada Zadra o naknadi za rad članova Upravnog
vijeća
5. Izbor predsjednika/ce Upravnog vijeća
Prije glasanja o prijedlogu Dnevnog reda, Nada Radman je predložila da se današnja sjednica
odgodi jer se bez nazočnosti kolegice Šatalić ne može raspravljati o prihvaćanju zapisnika s
treće sjednice na kojoj su bile samo njih dvije iz UV-a, kao i zbog točke o izboru
predsjednika/ce Upravnog vijeća jer smatra da bi barem na sjednici na kojoj se između tri
člana bira predsjednik trebali biti prisutni svi članovi (1. i 5. točka predloženog Dnevnog
reda). Gospodin Vinko Grgić složio se s obrazloženjem te predložio da bi se - ukoliko takva
mogućnost postoji - sjednica eventualno mogla održati putem videolinka. Budući da takva
mogućnost nije predviđena Poslovnikom o radu UV-a, Statutom ili drugim aktima Knjižnice,
žiro račun/giro account: GRADSKA KNJIŽNICA ZADAR, 2484008-1100837335, RAIFFEISEN BANK 
3141985

mat. br.:

zaključeno je da se treba konzultirati s pročelnicom Ureda Grada. Ravnatelj je ovlastio Nadu
Radman da s pročelnicom provjeri predloženu ili neku drugu mogućnost.
Sastanak je završio u 14,30 sati, a nastavit će se ovisno o odgovoru pročelnice.
U Zadru, 23.ožujka 2015.
Ur.br.112/2-15
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Članovi UV-a:

Ljubica Čolak

1. Vinko Grgić, prof.
2. Nada Radman, prof./dipl. knjiž.
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