
Gradska knjižnica Zadar
UPRAVNO VIJEĆE

Z A P I S N I K
s 11. sjednice Upravnoga vijeća Gradske knjižnice Zadar,

održane 16. listopada 2015. u 08,00 sati

Nazočni na sjednici UV : Vinko Grgić, prof., predsjednik UV-a, Maja Šatalić, prof. i Nada
Radman prof./dipl. knjiž., članice UV-a, Doroteja Kamber-Kontić, ravnateljica Knjižnice te
Ljubica Čolak, voditeljica računovodstva i zapisničarka.

Predsjednik Upravnog vijeća Vinko Grgić, prof., otvorio je jedanaestu sjednicu UV-a te utvrdio
da su na sjednici nazočni svi članovi UV-a, ravnateljica i gospođa Čolak kao zapisničarka.
Predsjednik UV-a predložio je sljedeći 

Dnevni red:
1. Ovjera zapisnika s desete sjednice Upravnog vijeća Knjižnice
2. Prijedlog rebalansa Financijskog plana Gradske knjižnice za 2015. godinu 
3. Prijedlog Plana i programa rada Gradske knjižnice za 2016. godinu i

Financijskog plana Gradske knjižnice Zadar za 2016. godinu
4. Prijedlog Financijskog plana Gadske knjižnice za razdoblje 2016-2018.
5. Razno

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili predloženi Dnevni red. 

Ad. 1. Zapisnik s desete sjednice UV-a jednoglasno je prihvaćen. 

Ad.2. Ravnateljica Doroteja Kamber-Kontić ukratko je obrazložila Rebalans financijskog plana
Knjižnice za 2015. godinu. Prihodi i rashodi povećani su za 83.000,00 kuna (oko 1%).
Povećanje prihoda odnosi se na sredstva iz Proračuna Grada Zadra, Ministarstva kulture RH i
donacija a smanjenje sredstava iz Županijskog proračuna). Rashodi su povećani na stavkama
322- Materijal i energija, 323- Rashodi za usluge a smanjenji na 329 - Ostali nespomenuti
rashodi poslovanja. 
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Rebalans Financijskog plana
Knjižnice za 2015. godinu.

Ad.3. Ravnateljica je obrazložila Plan i program rada Knjižnice za 2016. godinu. Gradska
knjižnica će i u 2016. godini nastojati zadržati dostignutu razinu sadržaja, usluga, programa i
aktivnosti za sve skupine korisnika. Posebna pozornost posvetit će se formiranju različitih
tematskih zbirki, a programi za skupine korisnika s posebnim potrebama realizirat će se kroz
redovite aktivnosti. 
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Financijski plan Knjižnice za 2016. godinu izrađen je prema Uputama za izradu
Proračuna Grada Zadar i prema izvorima iz kojih se Gradska knjižnica financira, a to su
Proračun Grada Zadra za 2016. g., sredstva Ministarstva kulture RH, vlastita sredstva i
sredstva donacija.

Planirana su ukupna sredstva u visini od 7.650.000,00 kuna, odnosno na nivou 2015.
godine.

Rashodi Knjižnice planirani u visini 7.650.000,00 kuna što je također su na nivou
2015. godine. 
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Plan i Program rada Gradske
knjižnice za 2016. godinu i Financijski plan Knjižnice za 2016. godinu.

Ad.4. Prijedlog Financijskog plana Gradske knjižnice za razdoblje 2016.-2018. godine,
načinjen je na temelju Financijskog plana za 2016. godinu (točka 3. dnevnog reda), a
projekcija za 2017. i 2018. g. temelji se na projekciji gradskog proračuna za navedene godine,
proračuna Ministarstva kulture RH te planu vlastitih prihoda. Riječ je o okvirnom dokumentu
podložnom izmjenama.
Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Financijski plan Gradske
knjižnice za razdoblje 2016-2018.g. 

Ad.5. Ravnateljica je upoznala članove UV o planiranoj reviziji cjelokupnog knjižničnog fonda
koji se planira u drugoj polovici siječnja 2016. godine. 

Sjednica je završila u 8,40 sati.

Zadar, 26.listopada 2015. godine
Ur.br.: 429/4-15

Zapisničar: Predsjenik UV:

Ljubica Čolak Vinko Grgić, prof.
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