
UPRAVNO VIJEĆE 

SAMOSTALNA NARODNA KNJIŽNICA GOSPIĆ 

Klasa:023-01/18-01/04 

Urbroj: 2125/15-01-18-01 

 

Gospić,27 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 01.03.2018. godine u Samostalnoj narodnoj knjižnici Gospić s  

početkom u 14.30 sati. 

 
 
 

Dnevni red: 

 
1. Verificiranje zapisnika sjednice Upravnog vijeća Samostalne narodne knjižnice Gospić 

održane dana 14.02.2018. 

2. Verificiranje člana Upravnog vijeća iz reda Stručnog vijeća Knjižnice 

3. 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,14.02.2018. 
 

ZAPISNIK 
 
sa sjednice Upravnog vijeća Samostalne narodne knjižnice Gospić održane dana 14.02.2018. 
godine u uredu ravnatelja Samostalne narodne knjižnice Gospić s početkom u 14.00 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 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 



Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

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

Zapisnik je jednoglasno prihvaćen. 

 

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

Budući da je Gradsko vijeće Grada Gospića  na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 31. 
siječnja 2018. godine donijelo Program javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2018. 
godinu Samostalna narodna knjižnica Gospić uvrštena je u  Program javnih potreba u kulturi 
Grada Gospića za 2018. godinu  s iznosom od 1.400.103,00. Navedeni iznos odgovara 
traženim sredstvima prema Prijedlogu financijskog plana Samostalne narodne knjižnice 
Gospić za 2018. godinu te je u skladu s tim  jednoglasno donesen Financijski plan Samostalne 
narodne knjižnice Gospić za 2018.godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 

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

Nakon što je utvrđeno da su svi članovi Upravnog vijeća proučili dobiveni materijal Izvješća o 
radu za 2017. godinu Goranka Erega  je imala par pitanja u vezi s izvješćem. 
 
Prvo pitanje odnosilo se na posjet korisnika Knjižnici naime u Izvješću stoji da je tokom 2017. 
godine Knjižnicu posjetilo 27.504 korisnika što kad se podjeli s brojem radnih dana dobije 
broj od preko sto korisnika na dnevnoj bazi koji su posjetili Knjižnicu.   
Goranka Erega osvrnula se na to da smatra da je broj poprilično preuveličan i da ne mogu 
voditi dvostruku statistiku ( Zaki i broj ulazaka ). 
Ravnatelj Milan Šarić je pojasnio da je to točna informacija što je Ana Šerić kao član iz reda 
zaposlenih potvrdila da je točno te da o tome idu u prilog statistike koje se vode u Knjižnici. 
 
Drugo pitanje odnosilo se na to da li je Knjižnica radila prema programu rada Samostalne 
narodne Knjižnice Gospić za 2017. godinu. 
Ravnatelj Milan Šarić je pojasnio da Knjižnica svoj rad temeljila na Programu rada Samostalne 
narodne knjižnice Gospić za 2017. godinu te da neke aktivnosti nisu provedene ali i da je bilo 
aktivnosti koje su odrađene a da nisu bile planirane. 
 
Treće pitanje Goranke Erege odnosilo se na to da li je Knjižnica u 2017. godini provela 
planiranu edukativnu radionicu koja se odnosila na osnovna pretraživanja interneta za osobe 
treće životne dobi. 
Goranka Erega osvrnula se na to da smisao edukativne radionice znači da ljude treba pozvati 
te im reći o čemu se radi. 
Ravnatelj  Milan Šarić je pojasnio da je Knjižnica provodila tokom 2017. godine edukativne 
radionice osnovnog pretraživanja interneta za osobe treće životne dobi s čim se složila Ana 
Šerić te da na navedenoj radionici nije bilo zainteresiranih korisnika. 
Goranka Erega se osvrnula kako to da nije bilo korisnika te gdje korisnici mogu doći do 
informacija što se u knjižnici organizira. 



Ana Šerić se osvrnula na to da se sve informacije o aktivnostima u knjižnici objavljuju na 
facebook profilu Knjižnice, na to je Goranka Erega rekla da facebook knjižnice kao što je već i 
prije napominjala društvena mreža a ne službena stranica Knjižnice. 
 
Na izglasavanju Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Samostalne 
narodne knjižnice Gospić Goranka Erega je ostala suzdržana dok su ostala dva člana 
prihvatila izvješće. 
 
Ad 4) Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Samostalne narodne 
knjižnice Gospić 

Ravnatelj Milan Šarić izvijestio je članove Upravnog vijeća da je  Pravilnik o unutarnjoj 
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Samostalne narodne knjižnice Gospić utemeljen 
prema Statutu Samostalne narodne knjižnice Gospić te prema Zakonu o knjižnicama što 
prethodnim Pravilnikom nije bilo usklađeno. 

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Samostalne narodne 
knjižnice Gospić jednoglasno je usvojen. 

Ad 5) Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga 

Ravnatelj Milan Šarić izvijestio je članove Upravnog vijeća da je Pravilnikom o uvjetima i 
načinu korištenja knjižnične građe i usluga uređuje stjecanje svojstva člana Knjižnice, 
prava i dužnosti članova Knjižnice, naknada štete učinjene Knjižnici u svezi s posudbom 
knjižnične građe, pravila ponašanja studijske čitaonice, korištenje računala i interneta, 
prestanak svojstva člana knjižnice, održavanje reda u Knjižnici, 
načini i uvjeti korištenja knjižnične građe i usluga, međuknjižnična posudba, postupci s 
donacijom građe što prethodnim Pravilnikom nije bilo usklađeno. 
Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga jednoglasno je usvojen. 

Ad 6) Odluka o besplatnom članstvu novorođenčadi 

Ravnatelj Milan Šarić izvijestio je članove Upravnog vijeća da je Samostalna narodna knjižnica 
Gospić uključena u nacionalnu kampanju za poticanje čitanja „ Čitaj mi!“ i njihovog doživljaja 
knjižnica kao privlačnog mjesta za učenje, zabavu i druženje te predlaže da Samostalna 
narodna knjižnica Gospić omogući pravo na jednogodišnji upis u Knjižnicu novorođenčadi s 
prebivalištem u Gradu Gospiću. 

Jednoglasno se donosi Odluka o besplatnom članstvu novorođenčadi. 

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

Ravnatelj Milan Šarić izvijestio je članove Upravnog vijeća da se izmjena i dopunama 
Pravilnika o radnim odnosima i disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti djelatnika 
Samostalne narodne knjižnice Gospić odnosi na izmjenu članka 43 stavka 3. kojim je 
regulirano trajanje ljetnog radnog vremena. Do sada je trajanje ljetnog radnog vremena bilo 
u periodu od 01. srpnja do 1. rujna a izmjenom bi bilo od 15.lipnja do 01. rujna. 



Goranka Erega se osvrnula na navedene izmjene i da li do izmjena treba doći jer izmjena 
istog članka zadnji put bila 23.06.2017. godine. 

Ravnatelj Milan Šarić je pojasnio da većina Knjižnica u Hrvatskoj ima takav raspored radnog 
vremena, te i zbog tehničkih uvjeta i korištenja godišnjih odmora navedeni raspored ljetnog 
radnog vremena najbolje odgovara za poslovanje Knjižnice. S navedenim tvrdnjama slaže se i 
Ana Šerić. Na to se osvrnula Goranka Erega da kroz Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja 
knjižnične građe i usluga Knjižnica potiče besplatno članstvo studentima a svojim 
rasporedom ljetnog radnog vremena prestajemo raditi u dvije smjene kad studentima zbog 
ispita najviše trebamo. 

Na izglasavanju Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnim odnosima i disciplinskoj 
i materijalnoj odgovornosti djelatnika Samostalne narodne knjižnice Gospić Goranka Erega je 
ostala suzdržana dok su ostala dva člana prihvatila Odluku 

Ad 8) Odluka o ljetnom radnom vremenu Samostalne narodne knjižnice Gospić 

Ravnatelj Milan Šarić izvijestio je članove Upravnog vijeća o prijedlogu Odluke o ljetnom 
radnom vremenu Knjižnice. Ljetno radno vrijeme prema prijedlogu Ravnatelja Milana Šarić 
trebalo bi biti ovako organizirano: 

Ljetno radno vrijeme Samostalne narodne knjižnice Gospić organizirano je od ponedjeljka do 
petka prema sljedećem rasporedu:  

 Ponedjeljak       07.00 do 15.00 

 Utorak               07.00 do 15.00 

 Srijeda               07.00 do 20.00 

 Četvrtak            07.00 do 15.00 

 Petak                  07.00 do 15.00 
Radno vrijeme ravnatelja, financijsko administrativne i tehničke službe je u vremenu od  
07.00 sati do 15.00 sati. 
Goranka Erega se osvrnula da raspored ne podržava te se osvrnula da bi trebala barem jedna 
subota biti radna. 
Prijedlog Goranke Erege je prihvaćen te je prva subota u mjesecu radna u vremenu od 08.00 
do 13.00 sati. 
Na izglasavanju Odluka o ljetnom radnom vremenu Samostalne narodne knjižnice Gospić 
Goranka Erega je ostala suzdržana dok su ostala dva člana prihvatila Odluku. 

Ad) Razno 

Prvo pitanje pod točkom razno imala je Goranka Erega te se to pitanje odnosilo na rješavanje 
pripajanja knjižnice Gospićko – senjske biskupije Knjižnici Gospić. 

Ravnatelj Milan Šarić odgovorio je da je u razgovoru sa gospodinom Puškarićem iz Biskupije 
potvrđeno je da je Biskupija imala pregovore sa Sveučilištem u Zadru kao i Biskupijom u 
Zadru. Dogovor se očekuje da do kraja veljače 2018. godine. Dogovor, u smislu nabavke 
programa koji posjeduje Biskupija u Zadru. Ako pregovori ne urode plodom biskup gospodin 
Mile Bogović će potražiti trajno rješenje u razgovoru sa predstavnicima Grada Gospića i 
Samostalne narodne knjižnice Gospić. U svakom slučaju rješenje će se pronaći krajem veljače 
ili početkom ožujka 2018. godine. 



Ana Šerić izvijestila članove Upravnog vijeća da je inventurom koje se provodila 
 u Samostalnoj narodnoj knjižnici Gospić sa stanjem na dan 31.12.2017. godine povjerenstvu 
sastavu : Marijana Kovačević – predsjednik, Marija Vrhovec – član i Ana Šerić – član utvrdilo 
manjak knjižnične građe od 988 jedinica .  
Imajući u vidu značajnu razliku u stanju građe u sustavu „ ZAKI“ i stanju utvrđenom inventuru 
smatra da se treba provesti revizija knjižnične građe u Knjižnici, te napominjem da  se dio 
građe s Dječjeg odjela nalazi u skladištu Gradskog društva Crvenog križa Gospić u Kaniškoj 
ulici ( Depo), te će se stvarno stanje Dječjeg odjela ustanoviti revizijom Depoa.  
Uz ostalo, revizija bi pokazala koliko je stvarno stanje građe i koja građa točno nedostaje, te 
da li je ova razlika rezultat stvarnog nedostatka građe ili greške brojanja kod inventure.   

 
Ravnatelj se izjasnio da od reviziju ne želi jer da ne želi imati problem u radu s korisnicima, te 
da ne želi ostaviti djecu bez lektirnih naslova u vremenu dok bi revizija trajala, te predlaže da 
se revizija napravi iduće godine ako se inventurom ponovno utvrdi manjak 
Goranka Erega predlaže da se revizija napravi za vrijeme proljetnih praznika. 
 
Treće pitanje postavila je Goranka Erega a odnosilo se na plan i program rada Knjižnice u 
2018. godini odnosno izvršava li Knjižnica aktivnosti planirane programom. 
Ravnatelj Milan Šarić i Ana Šerić izjasnili su se da Knjižnica radi prema Planu i programu 
samostalne narodne knjižnice Gospić za 2018. godinu. 
  
 
Sjednica je zaključena u 15,10 sati. 
 
 
 
 

 

Zapisničar                                                                        Predsjednik Upravnog vijeća 

 
Nikolina Radošević                                                           Valter Krajcar, dr.sc. 
 
 
 
 
 


