
Gradska knjižnica Zadar
UPRAVNO VIJEĆE

Z A P I S N I K
s nastavka 4. sjednice Upravnoga vijeća Gradske knjižnice Zadar,

održane 7. 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.

Nastavak četvrte sjednice Upravnog vijeća otvorio je ravnatelj. Utvrđeno je da su na
sjednici nazočni svi članovi UV-a. Ravnatelj je izvijestio gospođu Maju Šatalić da je
sjednica odgođena do njezina oporavka jer nije bilo uvjeta za raspravu o 1. i 4. točki
predloženog Dnevnog reda. Budući da je na prethodnom sastanku dogovoreno da se
izvrše konzultacije s pročelnicom Ureda Grada o mogućnostima njezina nastavka
putem videolinka ili na neki drugi mogući način, Nada Radman je prenijela sljedeći
stav pročelnice: aktima Knjižnice nisu predviđene alternativne mogućnosti održavanja
sjednice te je na članovima Vijeća da se međusobno dogovore o načinu i vremenu
nastavka sjednice. Telefonskom konzultacijom dvoje članova UV-a (Nade Radman i
Vinka Grgića) dogovoreno je da će se sjednica nastaviti nakon oporavka gospođe
Šatalić, tj. u nazočnosti svih članova UV-a. 
Sukladno čl. 23. Statuta Gradske knjižnice Zadar, ravnatelj je daljnje vođenje sjednice
predao gospodinu Vinku Grgiću kao najstarijem članu Vijeća. 
Gospodin Grgić pozdravio je sve prisutne te, budući da se radi o nastavku, za sjednicu
predložio isti Dnevni red:

1. Ovjera zapisnika treće sjednice Upravnog vijeća Knjižnice
2. Izvješće o razrješenju dosadašnjeg člana Upravnog vijeća i imenovanju

novog člana
3. Upoznavanje novog člana Upravnog vijeća s Poslovnikom o radu Upravnog

vijeća
4. Izvješće o Odluci Gradonačelnika Grada Zadra o naknadi za rad članova

Upravnog vijeća
5. Izbor predsjednika/ce Upravnog vijeća

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili predloženi Dnevni red. 

Ad. 1. Zapisnik s treće sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 2. Ravnatelj je kratko izvijestio o gradonačelnikovim odlukama kojima je
razriješio članstva u Upravnom vijeću gospodina Tomislava Marijana Bilosnića, a

 
GRADSKA KNJIŽNICA 

ZADAR

ZADAR CITY LIBRARY 
Stjepana Radića 11 b 

23000 Zadar, Hrvatska  
tel: 023/301-103, fax: 023/315-857 

http://www.gkzd.hr 
e-mail: gkzd@gkzd.hr 

žiro račun/giro account: GRADSKA KNJIŽNICA ZADAR, 2484008-1100837335, RAIFFEISEN BANK   mat. br.:
3141985 

mailto:gkzd@gkzd.hr
http://www.gkzd.hr/


umjesto njega imenovao gospodina Vinka Grgića. Preslici ovih odluka dostavljene su
članovima UV-a kao radni materijali uz Poziv na 4. sjednicu Upravnog vijeća. 

Ad. 3. Ravnatelj je kratko podsjetio da je na prošlom sastanku uručio gospodinu
Grgiću preslik Poslovnika o radu Upravnog vijeća i uputio ga u članke Statuta kojima
je reguliran rad i ovlasti Vijeća. Ujedno je napomenuo da su svi akti Knjižnice javno
dostupni na njezinim mrežnim stranicama. 

Ad. 4. Ravnatelj je upoznao članove Upravnog vijeća s Odlukom gradonačelnika o
visini naknade za rad članova Vijeća temeljem koje je donio odluku da se članovima
UV-a isplaćuje naknada u neto iznosu od 300 kn mjesečno, a predsjedniku UV-a  u
neto iznosu od 400 kn mjesečno. Odlukom je predviđeno da će Knjižnica naknadu
članovima Vijeća isplaćivati u roku od 8 dana od dana  primitka namjenskih sredstava
od osnivača. Ljubica Čolak, voditeljica računovodstva, izvijestila je da Grad još nije
prebacio niti jednu kunu za rad UV-a u ovom sazivu, što je i razlog neisplate
sredstava članovima UV-a. Na pitanje gospođe Maje Šatalić zašto Upravnom vijeću
naknada nije isplaćena iz viška sredstava Knjižnice prenesenih u 2015. godinu koja
iznose oko 30 000 kn, voditeljica računovodstva joj je odgovorila da su to namjenska
sredstva koja nije moguće isplatiti za neku drugu namjenu osim one za koju su
planirana, a čija je namjena specificirana u Financijskom izvješću za 2014. godinu.
Gospođa Nada Radman podsjetila je da  Zakon o ustanovama propisuje da ukoliko
ustanova u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ona se može upotrijebiti
isključivo za obavljanje i  razvoj djelatnosti ustanove.  

Ad. 5. Gospođa Šatalić predložila je da se za predsjednika UV-a izabere najstariji član
Vijeća - gospodin Vinko Grgić. Nada Radman je podržala ovaj prijedlog. Gospodin
Grgić prihvatio je prijedlog o izboru pa je zaključeno da je prijedlog jednoglasno
prihvaćen. 

Sastanak je završio u 14,30 sati.

U Zadru, 7. 4. 2015.
Ur.broj: 112/3-15

Zapisničar: Predsjednik UV-a:

Ljubica Čolak Vinko Grgić, prof.
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