
Gradska knjižnica Zadar
UPRAVNO VIJEĆE

Z A P I S N I K
sa 7. sjednice Upravnoga vijeća Gradske knjižnice Zadar,

održane 12. svibnja 2015. g. u 13,30 sati

Nazočni na sjednici UV:  Vinko Grgić, prof.,predsjednik UV,   Maja Šatalić, prof. i 
Nada Radman prof./dipl. knjiž. - članovi UV-a, Ivan Pehar,v.d. ravnatelja Knjižnice te
Ljubica Čolak, voditeljica računovodstva i zapisničarka.
 Predsjednik Upravnog vijeća Vinko Grgić, prof., otvorio je sedmu sjednicu UV-a. 
Predsjednik je utvrdio da su na sjednici nazočni svi članovi UV-a, v.d. ravnatelja i 
gospođa Čolak kao zapisničarka te predložio sljedeći 

Dnevni red:

1. Ovjera zapisnika sa šeste sjednice Upravnog vijeća Knjižnice 
         

2. Otvaranje pristigle dokumentacije na Javni natječaj za izbor ravnatelja
Gradske knjižnice Zadar

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili predloženi Dnevni red. 

Ad. 1. Zapisnik sa šeste sjednice prihvaćen je jednoglasno. 

Prije prelaska na drugu točku dnevnog reda, v.d.ravnatelja Knjižnice, Ivan Pehar
izvijestio je članove UV-a da su ga ovih dana kolege ravnatelji iz drugih knjižnica
upozorili da Javni natječaj za imenovanje ravnatelja i  Statut Gradske knjižnice Zadar
nisu u skladu sa Zakonom o knjižnicama u dijelu koji se odnosi na imenovanje
ravnatelja. Naime, u Zakonu o knjižnicama stoji da ravnatelja samostalne knjižnice
imenuje osnivač na prijedlog Upravnog vijeća knjižnice. Osnivač Gradske knjižnice
Zadar je Grad Zadar odnosno Gradsko vijeće Grada Zadra (članak 27. točka 12.
Stauta Grada Zadra). Ujedno je upoznao članove UV-a da je o tome vodio polemiku i
2014. godine s prethodnim članovima UV-a kada se mijenjao Statut Gradske
knjižnice Zadar. Međutim, tadašnji vanjski članovi UV-a su prihvatili prijedlog koji je
poslan iz pravne službe Grada Zadra te je zbog pritisaka iz gradske uprave
promijenjen članak 28. Statuta Gradske knjižnice. Nada Radman, koja je bila član UV
i u prethodnom sazivu, upoznala je članove UV da je i tada bila mišljenja da se članak
28. Statuta Knjižnice ne treba mijenjati, te je predlagala da se umjesto  teksta
"imenuje Gradsko vijeće Grada Zadra" stavi "osnivač Knjižnice“, kako stoji i u
Zakonu, ali je bila u manjini. Gospodin Grgić je izjavio da je on sad, kad treba
provesti natječaj do kraja, doveden u jako nepovoljan položaj kao predsjednik UV-a,
te da je još na svojoj prvoj sjednici UV-a upozorio na nelogičnosti članka 28. i 31.
Statuta Knjižnice u kojima se definiraju imenovanje i razriješenje ravnatelja
Knjižnice. Ivan Pehar je izjavio da on ni u kojem slučaju ne želi stopirati provedbu
Natječaja, ali da je bio dužan upoznati članove UV-a o tom problemu.
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Po završetku rasprave o ovom problemu zaključeno je da se nastavi s procedurom
provedbe izbora ravnatelja po raspisanom Natječaju, a da se članci 28. i 31. Statuta
Gradske knjižnice trebaju uskladiti s pozitivnim zakonskim propisima.
 
Ad. 2. Prije otvaranja pristiglih prijava na Javni natječaj za izbor ravnatelja,
ustanovljeno je da je postupak njegove objave proveden u skladu s Odlukom o
raspisivanju Natječaja br. 139/2-15: tekst Natječaja, vrijeme njegove objave i javna
glasila u kojima je objavljen – u dnevnom tisku (Zadarski list), mrežnim stranicama
Gradske knjižnice, HZZ-a i na mrežnim stranicama Ministarstva kulture RH.
U zakonskom roku pristigle su četiri  molbe, sve su kuvertirane u zatvorenim
omotima te  uredno pečatirane s datumom  zaprimanja. 
Prilikom otvaranja pristiglih molbi, članica UV-a  Maja Šatalić je u unaprijed
pripremljeni obrazac Evidencija tražene dokumentacije za svakog kandidata bilježila
je li dostavio traženu dokumentaciju.  Popunjena Evidencija je sastavni dio ovog
zapisnika. 
Otvaranje:
1. Mile Marić, rođ. 26. veljače 1963. godine

Dokumentacija:
- Preslik diplome, VSS, profesor hrvatskog jezika
- Preslik Uvjerenje za diplomiranog knjižničara
- Uvjerenje o nekažnjavanju
- Dokaz o radnom iskustvu u knjižničarskoj struci (potvrda HZMIO)
- Životopis 
- Prijedlog programa rada za mandatno razdoblje

2. Doroteja Kamber-Kontić, rođ.12. prosinca 1968. godine
Dokumentacija:
- Preslik diplome VSS, profesorica hrvatskog jezika
- Preslik Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za bibliotekara
- Preslik domovnice
- Uvjerenje o nekažnjavanju
- Dokaz o radnom iskustvu u knjižničarskoj struci (potvrda HZMIO)
- Radna bibografija
- Smjernice za razvoj Grdske knjižnice Zadar za razdoblje od 2015.-2019.
- životopis

3. Nada Radman, rođ. 12. prosinca 1969. godine
Dokumentacija:
- Preslik diplome, VSS, profesorica povijesti.

            - Preslik diplome, dipl. knjižničar
- Preslik potvrde o položenom stručnom ispitu za dipl. knjiž.
- Preslik domovnice
- Dokaz o radnom iskustvu u knjižničarskoj struci (Potvrda Gradske knjižnice)
- Uvjerenje o nekažnjavanju
- Životopis s popisom objavljenih radova
- Prijedlog Programa rada i razvitka Knjižnice  za razdoblje od 2015.-2019.

4. Mladen Masar, rođ. 25. rujna 1971. godine
Dokumentacija: 
- Preslik diplome, VSS, prof. engleskog jezika i povijest umjetnosti 
- Preslik Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za diplomiranog knjižničara
- Preslik Rješenja za zvanje višeg knjižničara
- Preslik Rješenja za zvanje knjižničarskog savjetnika
- Domovnica (elektronički zapis iz knjige državljana)
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- Dokaz o radnom iskustvu u knjižničarskoj struci (Potvrda Gradske knjižnice)
- Uvjerenje o nekažnjavanju
- Životopis
- Prijedlog Programa djelatnosti i razvitka Knjižnice za razdoblje 2015.-2019.

Nakon otvranja dokumentacije, Ljubica Čolak je podijelila članovima UV preslike
preporuke i podrške  koje su stigle na Upravno vijeće Knjižnice i to:
1. Preporuka v.d. ravnatelja Knjižnice Zadar za Nadu Radman za izbor ravnateljice
Gradske knjižnice Zadar
2. Podrška Sveučilišta u Zadru, Odjela za informacijske znanosti Nadi Radman u
izboru za ravnateljicu Gradske knjižnice Zadar.

Jednoglasno je zaključeno da sva četiri kandidata udovoljavaju uvjetima Natječaja i
da su poslali cjelovitu natječajnu dokumentaciju, što je potvrđeno i potpisima na
spomenutoj Evidenciji. 

Gospodin Grgić, predsjednik UV-a predložio je da se, nakon što je otvorena
dokumentacija i utvrđeno da svi kandidati udovoljavaju natječajnim uvjetima,  članovi
UV-a povuku na neko vrijeme tijekom kojega će iščitati jednu po jednu molbe, voditi
zabilješke, te da nakon toga nastave sjednicu i donesu Prijedlog za imenovanje
ravnatelja Knjižnice. Nada Radman se usprotivila takvom brzinskom načinu
donošenja Prijedloga za imenovanje ravnatelja Knjižnice jer smatra da je funkcija
ravnatelja Knjižnice previše važna funkcija, te da se Programi rada trebaju analizirati i
proučiti na miru, ne pod pritiskom. Ujedno ih je upozorila da je to suprotno Pravilniku
o načinu rada Upravnog vijeća jer na dnevnom redu današnje sjednice nije ni
predviđena takva mogućnost. V.d.ravnatelja knjižnice, Ivan Pehar  složio se s
Nadinom primjedbom te upozorio članove UV-a da će napustiti sjednicu ukoliko se
bude kršio Pravilnik o radu Upravnog vijeća Knjižnice. Smatra da su to programi
knjižničarske struke za koje vanjski članovi UV nisu baš kompetentni budući da ne
dolaze iz struke te sumnja da bi u tako kratko vrijeme mogli donijeti pravilnu odluku.
Ujedno je predložio da se programi rada i životopisa kopiraju te svaki član UV-a
uzme po jedan primjerak kako bi ih mogli proučiti do sljedeće sjednice. Gospodin
Grgić se usprotivio iznošenju materijala izvan Knjižnice i predložio da članovi UV-a
dokumentaciju prouče isključivo u prostoru Knjižnice. Prijedlog je jednoglasno
prihvaćen te se pristupilo dogovoru oko određivanja termina nove sjednice. Zbog
zauzetosti članova (10-dnevno putovanje gosp. Grgića, službeni put v.d. ravnatelja
15.5 i obveza drugih članova) zaključeno je da se odmah sazove nova sjednica koja će
se održati 15. svibnja 2015. godine u 8,00 sati (prije polaska v.d.ravnatelja na službeni
put) s temom  donošenja prijedloga za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Zadar
za sljedeće četverogodišnje razdoblje. 

Sastanak je završen u 14:30 sati,

Zadar, 12.svibnja 2015.
Ur.br.182/2-15

 Zapiničar: Predsjenik UV:

Ljubica Čolak Vinko Grgić, prof.

žiro račun /  giro account: GRADSKA KNJIŽNICA ZADAR, 35300-603-682 mat. br.: 3141985
devizni račun /  foreign currency account: CROATIA BANKA, d.d. ZAGREB 700100-3141985 

stranica 3 od 3 


