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ZAPISNIK
sa 6. sjednice Upravnoga vijeća Gradske knjižnice Zadar,
održane 14. travnja 2015. g. u 13,30 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.
Na samom početku sjednice ravnatelj Ivan Pehar izvijestio je članove UV da je jučer,
13. travnja 2015. g., Knjižnici dostavljena Odluka Gradonačelnika Grada Zadra
kojom je imenovan za vršitelja dužnosti ravnatelja. Kao što je i bio prijedlog UV-a, za
v. d. ravnatelja Knjižnice imenovan je do izbora novog ravnatelja, a najduže do
godinu dana. Spomenutom Odlukom mandat v. d. ravnatelja započinje 15. travnja
2015. godine, tj. nakon isteka mandata ravnatelja Knjižnice.
Predsjednik Upravnog vijeća Vinko Grgić, prof., otvorio je šestu 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 pete sjednice Upravnog vijeća Knjižnice
2. Prijedlog Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnog gradiva
Gradske knjižnice Zadar
3. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupka nabave male vrijednosti
4. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja/ice Gradske knjižnice
Zadar
5. Odluka o raspisivanju natječaja za prikupljanje najpovoljnije ponude za
zakup prostora Okripnice, poslovnog prostora u zgradi Središnje knjižnice
(Ul. Stjepana Radića 11b)

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili predloženi Dnevni red.
Ad. 1. Zapisnik pete sjednice jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 2. Ravnatelj je izvijestio članove UV-a da je Knjižnica prema Zakonu o
arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97 i 64/00), drugim podzakonskim aktima
arhivske struke te članku 60. Statuta Gradske knjižnice obvezna imati i Pravilnik o
zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnog gradiva. Prijedloga Pravilnika koji je
dostavljen u privitku poziva za današnju sjednicu izrađen je u suradnji s Državnim
arhivom u Zadru.
UV nije imalo primjedbi na Prijedlog Pravilnika o zaštiti i obradi arhiviskoga i
registraturnog gradiva Gradske knjižnice Zadar te je isti prihvaćen jednoglasno.
Ad.3. Ljubica Čolak je izvijestila Upravno vijeće o Zakono o javnoj nabavi (NN 90/,
83/13, 143/13 i 13/14) prema kojem je Knjižnica obvezna imati akt kojim su uređena
pitanja nabave za nabavu roba i usluga, odnosno za nabavu radova, male vrijednosti.
Na dostavljeni Prijedlog Pravilnika nije bilo primjedbi te je Pravilnik o provedbi
postupka nabave male vrijednosti jednoglasno prihvaćen.
Ad4. Predsjednik UV je izvjestio pristune članove da je u suradnji s pravnom službom
Grada Zadra, a na temelju Zakona o ustanovama, Zakona o knjižnicama i Statuta
Gradske Knjižnice Zadar, pripremljen prijedlog Javnog natječaja za imenovanje
ravnatelja Gradske knjižnice Zadar. Prisutnima je predstavio prijedlog teksta Javnog
natječaja. Članovi UV-a poveli su kraću raspravu oko dijela teksta u kome se traži
dokaz o radnom iskustvu pa je zaključeno da se radno iskustvo u knjižničarskoj struci
može dokazati potvrdom poslodavca ili odgovarajućom potvrdom HZMO-a.
Dogovoreno je da će Natječaj biti javno objavljen 20. travnja u Zadarskom listu i na
mrežnim stranicama Gradske knjižnice Zadar te da će se pravodobno dostaviti na
objavljivanje Hrvatskom zavodu za zpošljavanje i Ministarstvu kulture RH. Natječaj
će biti otvoren 15 dana od dana objave.
Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o raspisivanju natječaja za izbor
ravnatelja/ice Gradske knjižnice Zadar te na samom sastanku utvrdili tekst Javnog
natječaja. Spomenuta Odluka i tekst Javnog natječaja sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad.5. Ravnatelj Knjižnice izvijestio je članove UV-a da 5. svibnja 2015. istječe
Ugovor o zakupu prostora Okripnice sa sadašnjim zakupcem Studiom Bar d.o.o. iz
Zadra. Sukladno članku 6. stavku 3. Zakona o zakupu prostora i kupoprodaji
poslovnoga prostora (NN 125/11), ravnatelj predlaže da se sadašnjem zakucu, koji u
potpunosti izvršava svoje obveze iz Ugovora, ponudi sklapanje novog ugovora bez
raspisivanje javnog natječaja. Članovi UV su se složili s tim prijedlogom te su
ovlastili ravnatelja da, nakon dostavljenih potvrda o podmirenju svih obveza temeljem
spomenutog Zakona (potvrda nadležne Porezne uprave o podmirenim obvezama
prema Državnom proračunu) i dosadašnjeg Ugovora, potpise novi Ugovor o zakupu
prostora s dosadašnjim zakupcem na isto razdoblje (5 godina) i pod istim uvjetima
kao i prethodni.
Sastanak je završen u 14:30 sati,
Zadar, 14. travnja 2015.
Ur.br.139/3-15
Zapiničar:

Predsjenik UV:

Ljubica Čolak

Vinko Grgić, prof.
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