
UPRAVNO VIJEĆE 

SAMOSTALNA NARODNA KNJIŽNICA GOSPIĆ 

Klasa:023-01/18-01/03 

Urbroj: 2125/15-01-18-01 

 

Gospić,13 veljače 2018. godine 

                                                                                

PREDMET: Poziv za sjednicu Upravnog vijeća Samostalne narodne knjižnice Gospić 

 

Pozivate se na sjednicu Upravnog vijeća Samostalne narodne knjižnice Gospić 

koja će se održati 14.02.2018. godine u Samostalnoj narodnoj knjižnici Gospić s  

početkom u 14.00 sati. 

 

Dnevni red: 

1. Verificiranje zapisnika sjednice Upravnog vijeća Samostalne narodne knjižnice Gospić 
održane dana 03.01.2018. 

2. Financijski plan Samostalne narodne knjižnice Gospić za 2018. godinu 

3. Izvješće o radu Samostalne narodne knjižnice Gospić za 2017. godinu 

4. Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Samostalne narodne 
knjižnice Gospić 

5. Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga 

6. Odluka o besplatnom članstvu novorođenčadi 

7. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnim odnosima i disciplinskoj i 
materijalnoj odgovornosti djelatnika Samostalne narodne knjižnice Gospić 

8. Odluka o ljetnom radnom vremenu Samostalne narodne knjižnice Gospić 

9. Razno 

S poštovanjem, 

 

                                                                                              

                                                                                      Predsjednik Upravnog vijeća 

 

                                                                                              Valter Krajcar, dr.sc. 



UPRAVNO VIJEĆE 
SAMOSTALNA NARODNA KNJIŽNICA GOSPIĆ 
Klasa:023-01/16-01/05 
Urbroj: 2125/15-01-16-02 
Gospić,03.01.2018. 
 

ZAPISNIK 
 
sa sjednice Upravnog vijeća Samostalne narodne knjižnice Gospić održane u uredu 
ravnatelja Samostalne narodne knjižnice Gospić s početkom u 11.00 sati. 
 
 
PRISUTNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: 
 
- Valter Krajcar (predsjednik) 
- Goranka Erega (član) 
- Ana Šerić(član) 

 
OSTALI PRISUTNI: 
 
- Milan Šarić ( ravnatelj) 
- Zapisničar Nikolina Radošević 

 
Na samom početku sjednice predsjednik Upravnog vijeća  pozdravlja sve prisutne članove 
Upravnog vijeća i ostale prisutne te predlaže sljedeći 

Dnevni red: 

1. Verificiranje zapisnika sjednice Upravnog vijeća Samostalne narodne knjižnice Gospić 
održane dana 31.10.2017. 

2. Privremeno financiranje Samostalne narodne knjižnice Gospić za 2018. godinu 

3. Razno 

 

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

Ad 1) Verificiranje zapisnika sjednice Upravnog vijeća Samostalne narodne knjižnice Gospić 
održane dana 18.08.2017. 
 

Zapisnik je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad 2) Privremeno financiranje Samostalne narodne knjižnice Gospić za 2018. godinu 

Budući da Gradsko vijeće Grada Gospića na svojoj posljednjoj sjednici održanoj dana 27. i 30. 
prosinca 2017. godine nije donijelo Proračun Grada Gospića za 2018. godinu donosi se 
Odluka o privremenom financiranju Samostalne narodne knjižnice Gospić. 
U odluci o privremenom financiranju utvrđuju se rashodi i izdaci razmjerno rashodima 
ostvarenima u istom razdoblju prema proračunu za prethodnu godinu. a najviše do ¼ 



ukupno ostvarenih rashoda, te se ne smiju preuzimati nove financijske obveze u tom 
razdoblju. Nakon proteka privremenog financiranja, u tom razdoblju prihodi i primici te 
izvršeni rashodi i izdaci uključuju se u proračun tekuće godine. 
Privremeno financiranje donosi se za razdoblje od 01.01.2018. do 31.03.2018. godine. 
 
 
 
Ad 3) Razno 
 
Pod točkom razno Goranka Erega je postavila pitanje u kojoj fazi je rješavanje problema 
pripajanja knjižnice Gospićko – senjske biskupije Knjižnici Gospić. 
Ravnatelj je odgovorio da još uvijek ništa nije riješeno te dao obećanje da će do sljedećeg 
sastanka upravnog vijeća sve biti riješeno. 
 
 

Sjednica je zaključena u 12,00 sati. 

 
 
 
 

 

Zapisničar                                                                        Predsjednik Upravnog vijeća 

 
Nikolina Radošević                                                           Valter Krajcar, dr.sc. 
 
 
 
 


