
Gradska knjižnica Zadar
UPRAVNO VIJEĆE

Z A P I S N I K
s 12. sjednice Upravnoga vijeća Gradske knjižnice Zadar,

održane 12. siječnja 2016. u 14,00 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 dvanaestu 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 11. sjednice Upravnog vijeća Knjižnice
2. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za reviziju 
3. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za otpis
4. Prijedlog Odluke o radnom vremenu Gradske knjižnice Zadar tijekom

provođenja revizije knjižničnog fonda 
5. Razno

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili predloženi Dnevni red. 

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

Ad.2. Ravnateljica Kamber-Kontić je izvijestila članove UV kako su poslovi na pripremi provođenja
revizije knjižnične građe obavljeni. Predviđeno je da se revizija obavi prema Pravilniku o reviziju i
otpisu knjižnične građe (NN 21/02) od 18. siječnja do 01. srpnja 2016. godine u Gradskoj knjižnici,
svim ograncima, bibliobusima i stacionarima. Za provođenje revizije potrebno je imenovanje
Povjerenstva za reviziju knjižnične građe u 2016. godini. 

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Odluku o imenovanju Povjerenstva za
reviziju knjižnične građe u Gradskoj knjižnici u 2016. godini. (Odluka u privitku). 
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Ad.3. Ravnateljica Doroteja Kamber-Kontić je izvjestila članove UV o potrebi osnivanja Povjerenstva za
otpis knjižnice građe u Gradskoj knjižnici. Članovi ovog Povjerenstava izlučuju i predlažu građu za otpis
u skladu s odredbama Pravilnika o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02), te dogovorenim
kriterijima i pravilima struke. 

Zaključak: Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Odluku o imenovanju Povjerenstva za
otpis knjižnične građe u Gradskoj knjižnici Zadar (Odluka u privitku). 

Ad.4. Za vrijeme provođenja revizije knjižničnog fonda promijenit će se radno vrijeme za korisnike
tako da u određene dane pojedini odjeli Središnje knjižnice i ogranci neće biti dostupni korisnicima. U
vremenu kada pojedini odjeli Knjižnice budu zatvoreni, korisnicima će se omogućiti vraćanje zadužene
građe. Korisnici Knjižnice bit će obaviješteni o radu Gradske knjižnice za vrijeme revizije i to putem
medija, weba, oglasnih ploča, letaka. 

Zaključak: Na prijedlog ravnateljice Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Odluku o
radnom vremenu Gradske knjižnice Zadar tijekom provođenja revizije knjižničnog fonda
(Odluka u privitku). 

Ad.5. Ravnateljica je obavijestila članove UV o natječaju koji je proveden za radno mjesto knjižničara
na pola radnog vremena, zamjena za kolegicu Branku Jurić koja je otišla u mirovinu. Sjednica je
završila u 14,30 sati.

Zadar, 12. siječnja 2016.
Ur.br.: 6/5-16

Zapisničar: Predsjednik UV:

Ljubica Čolak Vinko Grgić, prof.
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