
Gradska knjižnica Zadar
UPRAVNO VIJEĆE

Z A P I S N I K
s 13. sjednice Upravnog vijeća Gradske knjižnice Zadar,

održane 29. siječnja 2016. g. u 12,30 sati

Nazočni na sjednici UV: Vinko Grgić, prof., predsjednik UV-a, Maja Šatalić (djelomično), 
prof. i Nada Radman prof./viši knjiž., članice UV-a, Doroteja Kamber-Kontić, ravnateljica 
Knjižnice.

Predsjednik Upravnog vijeća Vinko Grgić, prof., otvorio je trinaestu sjednicu UV-a te
utvrdio da su na sjednici nazočni predsjednik i jedan član UV-a te ravnateljica. Najavio da ce
se Maja Šatalić priključiti naknadno, dok je gospođa Čolak opravdano spriječena i neće biti na
sjednici. Zaključio je da postoji kvorum i da se odluke mogu donositi pravovaljano. Zbog
opravdane odsutnosti gospođe Čolak, zapisnik je vodila Nada Radman.  
Predsjednik UV-a predložio je sljedeći 

Dnevni red:

1. Ovjera zapisnika s 12. sjednice Upravnog vijeća Knjižnice
2. Izvješće o radu Gradske knjižnice i Financijsko izvješće za 2015. godinu
3. Odluka o raspodjeli viška sredstava za 2015. godinu.
4. Razno

Nazočni članovi Upravnog vijeća prihvatili su predloženi Dnevni red. 

Ad 1. Zapisnik s dvanaeste sjednice Upravnoga vijeća jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2. Ravnateljica je predstavila Izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradske knjižnice Zadar
za 2015. godinu. Istaknula je da su se Izvješćem nastojalo obuhvatiti sva programska
ostvarenje u protekloj godini i prikazati cjelogodišnji stručni rad. Prikazani statistički
pokazatelji poslužit će za analizu rada, te uvođenje potrebnih korekcija u segmentima
poslovanja gdje se za to ukaže potreba. 

Ravnateljica je izvijestila da se ove godine odustalo od tiskanog godišnjeg izvješća.
Naime, postojala je višegodišnja praksa Knjižnice da uz službeno izvješće koje dostavlja
osnivaču, izdaje i tiskano koje je namijenjeno široj javnosti. Umjesto toga, za dodatno
izvještavanje javnosti više će se usmjeriti na elektronsku verziju putem mrežnih stranica
Knjižnice. U tijeku je rad na njihovoj izmjeni, očekuje se da će nove mrežne stranice biti
dovršene do ljeta o. g.

Financijsko izvješće Knjižnice čini cjelinu s Izvješćem o radu za 2015. godinu.
Knjižnica je podmirila sve svoje obveze za 2015. g., a višak sredstava koji se prenosi u 2016.
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godinu u iznosu od 344.990,00 kn imaju detaljno specificiranu namjenu što je vidljivo u
Financijskom izvješću. I u 2015. godini Knjižnica je dobila sredstva donacijom od
Veleposlanstva SAD-a za programe Američkog kutka u Gradskoj knjižnici, OTP banke za
program Mentori za čitanje i donaciju Evangeličke crkve za rad bibliobusa te Nacionalne
zaklade za razvoj civilnog društva za program STEP. I u 2015. godini ostvaren je značajan
iznos vlastitih prihoda, a sredstva Grada Zadra i Ministarstva kulture pristizala su redovitom
dinamikom i iznosima.

Tijekom predstavljanja Izvješća o radu i Financijskog izvješća Gradske knjižnice Zadar
za 2015. godinu nazočnima se pridružila i Maja Šatalić, članica UV-a, stoga je predsjednik UV-
a utvrdio nazočnost svih članova UV-a u nastavku sjednice.  
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Izvješće o radu Gradske
knjižnice i Financijsko izvješće za 2015. godinu (Odluka u privitku). 

Ad. 3. Obrazlažući prijedlog odluke koju su članovi UV-a dobili s materijalima za ovu sjednicu,
ravnateljica je još jednom istaknula namjenski karakter sredstva prenesenih u 2016. godinu.
Najviše sredstava odnosi se na programe nabave knjižnične građe, a razlog njihove realizacije
u ovoj, umjesto u prošloj godini je zbog toga što ih je Knjižnica dobila tek krajem prosinca
2015. g. Kako je zbog postojeće situacije oko donošenja državnog Proračuna izgledno da će
ove godine raspodjela toga novca ići nešto kasnije nego je to bilo do sada, upravo će sredstva
prenesena iz 2015. godine omogućiti nabavljanje knjižnične građe, što je temeljni posao
knjižnične djelatnosti.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Odluku o raspodjeli viška
sredstava za 2015. godinu (Odluka u privitku).

Ad. 4. Razno
Ravnateljica je kratko izvijestila o reviziji knjižnične građe koja je u tijeku.

U Zadru, 29. siječnja 2016.
Ur.br..17/3-16

Zapisnik sastavila: Predsjednik UV-a:

Nada Radman Vinko Grgić, prof.
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