
UPRAVNO VIJEĆE 

SAMOSTALNA NARODNA KNJIŽNICA GOSPIĆ 

Klasa:023-01/16-01/05 

Urbroj: 2125/15-01-16-01 

 

Gospić,27.10.2017. 

                                                                                

 

PREDMET: Poziv za sjednicu Upravnog vijeća Samostalne narodne knjižnice Gospić 

 

Pozivate se na sjednicu Upravnog vijeća Samostalne narodne knjižnice Gospić 

koja će se održati 31.10.2017 u Samostalnoj narodnoj knjižnici Gospić s početkom u 
13.30 sati. 

 

Dnevni red: 

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

2. Rebalans Financijskog plana Samostalne narodne knjižnice Gospić za 
2017. godinu 

3. Program rada i Prijedlog financijskog plana za 2018. godinu i projekcija 
plana za 2019. i 2020. godinu 

4. Razno 

 

 

 

S poštovanjem, 

 

                                                                                              

                                                                                        Predsjednik Upravnog vijeća 

 

                                                                                              Valter Krajcar, dr.sc. 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
UPRAVNO VIJEĆE 
SAMOSTALNA NARODNA KNJIŽNICA GOSPIĆ 
Klasa:023-01/16-01/04 
Urbroj: 2125/15-01-16-02 
 
Gospić,18.08.2017. 
 

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 ravnatelj Milan Šarić pozdravlja sve prisutne članove 
Upravnog vijeća i nada se uspješnom radu. Do izbora predsjednika Upravnog vijeća 
odlučeno je da će sjednicu voditi Goranka Erega. 
Goranka Erega  srdačno pozdravlja sve prisutne te predlaže sljedeći 
 

Dnevni red: 

1. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća 

2. Verificiranje mandata članova Upravnog vijeća 

3. Izbor predsjednika Upravnog vijeća 

4. Razno 

 

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

Ad 1) Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća 

Odlukom o razrješavanju i imenovanju članova Upravnog vijeća Samostalne narodne 
knjižnice Gospić razrješuju se dužnosti članovi Upravnog vijeća Samostalne narodne 
knjižnice Gospić Slaven Stilinović i Ivica Čačić. 



Za članove Upravnog vijeća Samostalne narodne knjižnice Gospić ispred osnivača – 
Grada Gospića imenuju se: Goranka Erega, mag.bibl., i Valter Krajcar, dr.sc. 
Usvaja se informacija o stupanju na snagu Odluke o razrješavanju i imenovanju 
članova Upravnog vijeća Samostalne narodne od 03. kolovoza 2017. godine ( Klasa: 
119-01/17-01/4, Urbroj:2125/01-02-17-03) 
 
Ad 2) Verificiranje mandata članova Upravnog vijeća 
 
Članovi Upravnog vijeća ukratko su se predstavili te se pristupilo verifikaciji mandata 
imenovanih članova Upravnog vijeća Samostalne narodne knjižnice Gospić. 
Novi članovi su dostavili osobne iskaznice radi legitimiranja. 
 

Ad 3) Izbor predsjednika Upravnog vijeća 

Za predsjednika Upravnog vijeća predložen je Valter Krajcar što se jednoglasno 
prihvaća.  

Ad 4)  Razno 

Pod točkom razno Goranka Erega postavila dva pitanja: 

Što je sa knjigama koje se nalaze u spremištu u Pučkom otvorenom učilištu? 

Ravnatelj je pojasnio da se veliki dio knjižnog fonda nalazi u spremištu u Pučkom 
učilištu te da te knjige nisu u dobrim uvjetima, naime taj prostor je vlažan te bi knjige 
trebalo preseliti na novu lokaciju. Do sada je u planu bilo preuređenje podrumskog 
dijela u zgradi Kina Korza za spremiste knjiga, ali zbog manjka financijskih sredstava 
to nije realizirano. 

Da li Knjižnica može preuzeti građu koju bi donirao Radio Gospić? 

Goranka Erega je pojasnila da Radio Gospić želi donirati svoju građu Knjižnici 
Gospić kako bi bila dostupna korisnicima. Ravnatelj prihvaća donaciju. Donacija će 
biti obrađena i dostupna svim korisnicima Knjižnice. 

Sjednica je zaključena u 12,00 sati. 

 

 

Zapisničar                                                                    Predsjednik Upravnog vijeća 

 
Nikolina Radošević                                                      Valter Krajcar, dr.sc. 
 
 

 


