
Gradska knjižnica Zadar
UPRAVNO VIJEĆE

Z A P I S N I K
s 5. sjednice Upravnoga vijeća Gradske knjižnice Zadar,

održane 11. travnja 2015. g. u 8,00 sati

Nazočni na sjednici UV:  Ivan Pehar, ravnatelj Knjižnice, Vinko Grgić, prof.,  Maja 
Šatalić, prof. i Nada Radman prof./dipl. knjiž. - članovi UV-a, te Ljubica Čolak, 
voditeljica računovodstva i zapisničarka.

Gospodin Vinko Grgić, predsjednik Upravnog vijeća Gradske knjižnice Zadar,
otvorio je petu sjednicu UV-a. Predsjednik je utvrdio da su na sjednici nazočni svi
članovi UV-a, ravnatelj i gospođa Čolak kao zapisničarka te predložio sljedeći 

Dnevni red:

1. Ovjera zapisnika sa četvrte sjednice Upravnog vijeća Knjižnice 
                

2. Prijedlog Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Gradske 
knjižnice Zadar

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili predloženi Dnevni red. 

Ad. 1. Budući da se četvrta sjednica UV-a održala u dva dijela, 23. ožujka i 7. travnja
2015. godine, članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili oba zapisnika.

Ad. 2. Predsjednik UV-a upoznao je prisutne članove da je proučio važeće pozitivne
propise koji se odnose na rad Gradske knjižnice Zadar - Statut i Zakon o knjižnicama
- jer se zbog postupaka oko razrješenja prijašnjeg i imenovanja novog člana UV-a,
nije  uspjela na vrijeme provesti procedura izbora i imenovanja ravnatelja Knjižnice.
Budući da dosadašnjem ravnatelju mandat ističe 14. travnja 2015. godine, u cilju
nesmetanog i redovnog rada Gradske knjižnice Zadar,  potrebno je imenovati vršitelja
dužnosti ravnatelja. Po analogiji postupka izbora i imenovanja ravnatelja, temeljem
navedenih akata,  vršitelja dužnosti imenuje Gradonačelnik na prijedlog Upravnog
vijeća. Stoga, predsjednik UV-a predlaže da se do izbora novog ravnatelja za vršitelja
dužnosti imenuje dosadašnji ravnatelj Ivan Pehar.  
Radi osiguranja nesmetanog rada i poslovanja Knjižnice, ravnatelj Ivan Pehar izjavio
je da će prihvatiti prijedlog o imenovanju za vršitelja dužnosti te da želi profesionalno
obaviti primopredaju dužnosti. To znači da je nakon imenovanja novog ravnatelja
potrebno osigurati kratko vrijeme u kome će se s novim ravnateljem izvršiti
primopredaja ovlasti.  Ujedno je izvijestio članove Vijeća da  po  sklopljenom
Ugovoru o radu, Kolektivnom ugovoru i Zakonu o radu ima pravo na korištenje
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godišnjeg odmora za tekuću godinu. Također je uputio članove vijeća na članak 43.
Zakona o ustanovama po kome se odlukom o imenovanju v. d. ravnatelja isti imenuje
na vrijeme do imenovanja ravnatelja, ali najduže do godine dana. 

Nada Radman izrazila je nezadovoljstvo cjelokupnom situacijom jer smatra da nije
trebalo doći do imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja. Kao član UV-a cijelo vrijeme
je, zajedno s ravnateljem, ukazivala osnivaču na potrebu pravodobnog rješavanja
krize u UV-u radi zakonitog rada ustanove, u što spada i pravodobno raspisivanje
natječaja za ravnatelja. Stoga se ograđuje od odgovornosti za ovu situaciju jer, koliko
je njoj poznato, zakonima i Statutom je predviđena mogućnost imenovanja v. d.
ravnatelja u slučajevima neizbora ravnatelja po raspisanom natječaju ili razrješenja
ravnatelja, što ovdje nije slučaj. Međutim, ukoliko osnivač smatra da postoji zakonska
osnova da se dosadašnji ravnatelj imenuje za v. d. ravnatelja, izražava svoju
suglasnost. 

Predsjednik UV-a predložio je da se mr. sc. Ivana Pehara imenuje za vršitelja dužnosti
ravnatelja Knjižnice do izbora novoga ravnatelja, ali najduže do godine dana.
Prijedlog je sastavni dio ovog zapisnika. 

Prijedlog s obrazloženjem jednoglasno je prihvaćen te će biti upućen Gradonačelniku,
a predsjednik UV-a zahvalio je ravnatelju Peharu na prihvaćanju dužnosti.
 
Sastanak je završio u 9,00 sati.

U Zadru, 11. travnja  2015.
Ur.broj: 136/3-15

Zapisničar: Predsjednik UV-a:

Ljubica Čolak Vinko Grgić, prof.
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