
PREGLED ODRŽANIH SJEDNICA  
UPRAVNOG VIJEĆA  

KNJIŽNICE I ĈITAONICE „FRAN GALOVIĆ“ KOPRIVNICA  
U 2014. GODINI 

 
 

1.sjednica Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica održana je 
24.01.2014. u 13,30 sati u prostorijama Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica 
sa sljedećim dnevnim redom: 

1. Verifikacija Zapisnika 12. sjednice Upravnog vijeća 
2. Prijedlog za donošenje Odluke o otpisu proizvedene dugotrajne imovine i sitnog 

inventara Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica  
3. Usklađenje financijskog stanja neknjižne građe iz knjiga inventara neknjižne građe s 

računovodstvom Knjižnice  
4. Inicijativa za osnivanje Povjerenstva za odabir lokacije za novu zgradu Knjižnice  
5. Razno 

 
 

 
2.sjednica (telefonska) Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ 
Koprivnica održana je 31.01.2014. u 13,30 sati u prostorijama Knjižnice i ĉitaonice 
„Fran Galović“ Koprivnica sa sljedećim dnevnim redom: 

 

1. Verifikacija Zapisnika 1. sjednice Upravnog vijeća 
2. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ 

Koprivnica za 2013. godinu  
3. Razno 

 
 
3.sjednica (telefonska) Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ 
Koprivnica održana je 17.02.2014. u 10,00 sati u prostorijama Knjižnice i ĉitaonice 
„Fran Galović“ Koprivnica sa sljedećim dnevnim redom: 

1. Verifikacija Zapisnika 2. sjednice (telefonske) Upravnog vijeća 
2. Razmatranje i prihvaćanje Financijskog izvješća Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ 

Koprivnica za 2013. godinu  
3. Razno 

 
 
 

4.sjednica Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica održana je 
24.03.2014. u 13,30 sati u prostorijama Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica 
sa sljedećim dnevnim redom: 

1. Verifikacija Zapisnika 3. sjednice (telefonske) Upravnog vijeća Knjižnice i čitaonice 
„Fran Galović“ Koprivnica 

2. Verifikacija Zapisnika 1. zajedničke sjednice Upravnih vijeća Pučkog otvorenog 
učilišta Koprivnica i Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica  

3. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje 
revizije i otpisa knjižne građe Dječjeg odjela Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ 
Koprivnica 



4. Prijedlog za izdavanje suglasnosti na Odluku ravnateljice da Dječji odjel Knjižnice ne 
radi za korisnike za vrijeme obavljanja poslova revizije 

5. Prijedlog za donošenje Pravilnika o provođenju postupka nabave za robu i usluge 
procijenjene vrijednosti do 200.000 kuna i radova do 500.000,00 kuna u Knjižnici i 
čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica 

6. Prijedlog za donošenje Odluke o početku postupka i imenovanje stručnog 
povjerenstva  za pripremu i provedbu postupka bagatelne nabave za nabavu vanjske 
i unutarnjih jedinica klime za Dječji odjel 

7. Rješavanje prostorne potkapacitiranosti Knjižnice 
8. Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju natječaja na radno mjesto spremačice-

dostavljačice 
9. Razno 

 
 
 

5.sjednica (telefonska) Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ 
Koprivnica održana je 04.04.2014. u 8,00 sati u prostorijama Knjižnice i ĉitaonice „Fran 
Galović“ Koprivnica sa sljedećim dnevnim redom: 

1. Verifikacija Zapisnika 4. sjednice Upravnog vijeća Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ 
Koprivnica  

2. Donošenje Odluke o primanju u radni odnos na radno mjesto spremačice-
dostavljačice na određeno vrijeme (do povratka radnice s bolovanja)  

3. Razno 
 

6.sjednica Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica održana je 
10.04.2014. u 8,10 sati u prostorijama Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica 
sa sljedećim dnevnim redom: 
 

 

1. Verifikacija Zapisnika 5. sjednice (telefonske) Upravnog vijeća Knjižnice i čitaonice 
„Fran Galović“ Koprivnica 

2. Informacija o tromjesečnom financijskom izvještaju Knjižnice  
3. Razno 

 

7.sjednica Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica održana je 
30.04.2014. u 8,30 sati u prostorijama Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica 
sa sljedećim dnevnim redom: 

 

 

1. Verifikacija Zapisnika 6. sjednice Upravnog vijeća Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ 
Koprivnica 

2. Prijedlog za donošenje Odluke o početku postupka i imenovanje stručnog 
povjerenstva  za pripremu i provedbu postupka bagatelne nabave za nabavu vanjske 
i unutarnjih jedinica klime za Dječji odjel 

3. Prijedlog za donošenje Odluke o početku postupka i imenovanje stručnog 
povjerenstva za pripremu i provedbu postupka bagatelne nabave za nabavu govornih 
i Internet usluga u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži 

4. Prijedlog za donošenje Odluke o ljetnom radnom vremenu Knjižnice  
5. Lokacija, prostori i koncept nove knjižnične zgrade 
6. Dogovor o ventilaciji u Dječjem odjelu  



7. Priznanje Američkog knjižničarskog društva za inovativne međunarodne knjižnične 
projekte u 2014. godini Knjižnici i čitaonici "Fran Galović" Koprivnica 

8. Razno 
 

8.sjednica Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica održana je 
14.05.2014. u 8,30 sati u prostorijama Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica 
sa sljedećim dnevnim redom: 

 
1. Verifikacija Zapisnika 7. sjednice Upravnog vijeća Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ 

Koprivnica 
2. Informacija o izradi projekta za ventilaciju u Dječjem odjelu  
3. Prijedlog za donošenje 1. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice 

„Fran Galović“ Koprivnica za 2014. godinu 
4. Prijedlog za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu vanjske i 

unutarnjih jedinica klime za Dječji odjel 
5. Razno 

 

9.sjednica (telefonska) Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ 
Koprivnica održana je 27.05.2014. u 9,00 sati u prostorijama Knjižnice i ĉitaonice „Fran 
Galović“ Koprivnica sa sljedećim dnevnim redom: 

 

1. Verifikacija Zapisnika 8. sjednice Upravnog vijeća Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ 
Koprivnica 

2. Donošenje Odluke o produljenju radnog odnosa spremačice-dostavljačice (Aneks 
ugovora o radu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja bolovanja) 

3. Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za primanje u radni odnos 
diplomiranog knjižničara (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog 
odnosa)  

4. Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za primanje u radni odnos na 
određeno vrijeme – Program javnih radova  

5. Razno 
 

10.sjednica (telefonska) Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ 
Koprivnica održana je 10.06.2014. u 9,30 sati u prostorijama Knjižnice i ĉitaonice „Fran 
Galović“ Koprivnica sa sljedećim dnevnim redom: 

 

1. Verifikacija Zapisnika 9. sjednice (telefonske) Upravnog vijeća Knjižnice i čitaonice 
„Fran Galović“ Koprivnica  

2. Izvješće Povjerenstva za provođenje revizije i otpisa knjižne građe Dječjeg odjela 
Knjižnice  

3. Prijedlog za donošenje Odluke o početku postupka i imenovanje stručnog 
povjerenstva  za pripremu i provedbu postupka bagatelne nabave za nabavu 
računalne opreme  

4. Razno 
 
 



11.sjednica Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica održana je 
13.06.2014. u 8,40 sati u prostorijama Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica 
sa sljedećim dnevnim redom: 
 

1. Verifikacija Zapisnika 10. sjednice (telefonske) Upravnog vijeća Knjižnice i čitaonice 
„Fran Galović“ Koprivnica  

2. Informacija o pripremi 2. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice  
3. Izvješće Povjerenstva za provođenje godišnjeg otpisa knjižnične građe svih odjela 

Knjižnice 
4. Informacija o tijeku postupka diobe i etažiranja zgrade Knjižnice i Pučkog otvorenog 

učilišta 
5. Informacija o tijeku primanja u radni odnos diplomiranog knjižničara (stručno 

osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa) te zapošljavanja na određeno 
vrijeme (Program javnih radova) 

6. Informacija o izradi Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice 
7. Razno 

 

12.sjednica (telefonska) Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ 
Koprivnica održana je 30.06.2014. u 8,00 sati u prostorijama Knjižnice i ĉitaonice „Fran 
Galović“ Koprivnica sa sljedećim dnevnim redom: 
 

1. Verifikacija Zapisnika 11. sjednice Upravnog vijeća Knjižnice i čitaonice „Fran 
Galović“ Koprivnica  

2. Prijedlog za donošenje 2. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice 2014.  te 1. 
Izmjena i dopuna Plana nabave Knjižnice za 2014. godinu 

3. Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju natječaja na radno mjesto diplomiranog 
knjižničara – informatora u Bibliobusu 

4. Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju natječaja na radno mjesto vozač 
bibliobusa-knjižnični manipulant 

5. Razno 
 

13.sjednica (telefonska) Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ 
Koprivnica održana je 10.07.2014. u 8,30 sati u prostorijama Knjižnice i ĉitaonice „Fran 
Galović“ Koprivnica sa sljedećim dnevnim redom: 

 
1. Verifikacija Zapisnika  12. sjednice (telefonske) Upravnog vijeća 
2. Informacija o Polugodišnjem financijskom izvješću Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ 

Koprivnica za 2014. godinu 
3. Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za primanje u radni odnos 

diplomiranog knjižničara (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog 
odnosa)  

4. Razno 
 
 
 
 
 
 



14.sjednica (telefonska)  Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ 
Koprivnica održana je 21.07.2014. u 9,00 sati u prostorijama Knjižnice i ĉitaonice „Fran 
Galović“ Koprivnica sa sljedećim dnevnim redom: 

 
1. Verifikacija Zapisnika  13. sjednice (telefonske) Upravnog vijeća 
2. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za odabir 

kandidata za radno mjesto vozač bibliobusa-knjižnični manipulant u Knjižnici i 
čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica 

3. Razno 
 

15.sjednica Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica održana je 
29.07.2014. u 13,00 sati u prostorijama Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica 
sa sljedećim dnevnim redom: 

 
1. Verifikacija Zapisnika 14. sjednice (telefonske) Upravnog vijeća 
2. Prijedlog za donošenje Odluke o primanju u radni odnos vozača bibliobusa – 

knjižničnog manipulanta 
3. Prijedlog za donošenje Odluke o primanju u radni odnos diplomiranog knjižničara – 

informatora u Bibliobusu 
4. Razno 

 

16.sjednica Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica održana je 
08.08.2014. u 13,00 sati u prostorijama Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica 
sa sljedećim dnevnim redom: 

 

1. Verifikacija Zapisnika 15. sjednice Upravnog vijeća 
2. Žalba na Odluku Upravnog vijeća Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica o 

primanju u radni odnos vozača bibliobusa – knjižničnog manipulanta 
3. Razno 

 

17.sjednica Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica održana je 
17.09.2014. u 9,00 sati u prostorijama Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica 
sa sljedećim dnevnim redom: 

 
1. Verifikacija Zapisnika 16. sjednice Upravnog vijeća 
2. Prijava programa Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica na Poziv za 

predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske Ministarstva kulture za 2015. 
godinu  

3. Prijedlog za donošenje Odluke o početku postupka i imenovanje stručnog 
povjerenstva  za pripremu i provedbu postupka bagatelne nabave za nabavu uređaja 
za ventilaciju Dječjeg odjela 

4. Prijedlog za donošenje Odluke o primanju u radni odnos diplomiranog knjižničara – 
stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa  

5. Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za primanje u radni odnos 
diplomiranog knjižničara-informatora u Odjelu za odrasle na određeno vrijeme 
(zamjena za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta) 

6. Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za primanje u radni odnos 
diplomiranog knjižničara-informatora u Dječjem odjelu na određeno vrijeme (zamjena 
za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta) 

7. Razno 



18.sjednica Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica održana je 
06.10.2014. u 11,30 sati u prostorijama Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica 
sa sljedećim dnevnim redom: 

 
1. Verifikacija Zapisnika 17. sjednice Upravnog vijeća 
2. Informacija o izradi Prijedloga financijskog plana Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ 

Koprivnica za razdoblje 2015. - 2017. godine 
3. Informacija o mjestu Knjižnice u Strategiji razvoja Grada Koprivnice 2015. – 2020. 

godine 
4. Razno 

 

19.sjednica Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica održana je 
10.10.2014. u 7,30 sati u prostorijama Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica 
sa sljedećim dnevnim redom: 

 
1. Verifikacija Zapisnika 18. sjednice Upravnog vijeća 
2. Informacija o Prijedlogu financijskog plana Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ 

Koprivnica za razdoblje 2015.-2017. godine 
3. Informacija o devetomjesečnom financijskom izvješću Knjižnice  
4. Prijava Knjižnice na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada 

Koprivnice te Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu  
5. Prijedlog za donošenje Odluke o primanju u radni odnos diplomiranog knjižničara-

informatora u Odjelu za odrasle na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme korištenja 
rodiljnog dopusta) 

6. Prijedlog za donošenje Odluke o primanju u radni odnos diplomiranog knjižničara-
informatora u Dječjem odjelu na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme korištenja 
rodiljnog dopusta) 

7. Informacija o izvršenom inspekcijskom nadzoru u Knjižnici 
8. Razno 

 

20.sjednica (telefonska) Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ 
Koprivnica održana je 28.10.2014. u 8,00 sati u prostorijama Knjižnice i ĉitaonice „Fran 
Galović“ Koprivnica sa sljedećim dnevnim redom: 

 
1. Verifikacija Zapisnika 19. sjednice Upravnog vijeća 
2. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu računalne opreme 
3. Razno 

 

21.sjednica (telefonska) Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ 
Koprivnica održana je 30.10.2014. u 9,00 sati u prostorijama Knjižnice i ĉitaonice „Fran 
Galović“ Koprivnica sa sljedećim dnevnim redom: 

 
1. Verifikacija Zapisnika 20. sjednice Upravnog vijeća 
2. Informacija o izradi V.Izmjena i dopuna proračuna Grada Koprivnice za 2014. godinu 

(Prijedlog III. Izmjena i dopuna financijskog plana Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ 
Koprivnica za 2014. godinu) 

3. Prijedlog za donošenje 2. Izmjena Plana nabave Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ 
Koprivnica za 2014. godinu  

4. Razno 
 



22.sjednica (telefonska) Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ 
Koprivnica održana je 13.11.2014. u 9,00 sati u prostorijama Knjižnice i ĉitaonice „Fran 
Galović“ Koprivnica sa sljedećim dnevnim redom: 

 
1. Verifikacija Zapisnika 21. sjednice (telefonske) Upravnog vijeća 
2. Prijedlog za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu uređaja za 

ventilaciju Dječjeg odjela 
3. Razno 

 

 
23.sjednica Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica održana je 
27.11.2014. u 13,00 sati u prostorijama Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica 
sa sljedećim dnevnim redom: 

 
1. Verifikacija Zapisnika 22. sjednice (telefonske) Upravnog vijeća 
2. Prijedlog za donošenje Cjenika usluga Knjižnice za 2015. godinu 
3. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju članova Povjerenstava za popis imovine 

Knjižnice 
4. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju članova Povjerenstava za provođenje 

otpisa knjižnične građe svih odjela Knjižnice  
5. Radno vrijeme Knjižnice za vrijeme božićnih blagdana i novogodišnjih praznika 
6. Zamolba Karla Galinca za korištenje neplaćenog dopusta 
7. Razno 

 
 
24.sjednica Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica održana je 
15.12.2014. u 13,30 sati u prostorijama Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica 
sa sljedećim dnevnim redom: 

 
1. Verifikacija Zapisnika 23. sjednice Upravnog vijeća 
2. Prijedlog za donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i 

čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica 
3. Prijedlog za donošenje Pravilnika o zaštiti od požara Knjižnice 
4. Razno 

 
 
 

25.sjednica Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica održana je 
29.12.2014. u 13,00 sati u prostorijama Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica 
sa sljedećim dnevnim redom: 

 
1. Verifikacija Zapisnika 24. sjednice Upravnog vijeća 
2. Prijedlog za donošenje 3. Rebalansa Financijskog plana Knjižnice i čitaonice „Fran 

Galović“ Koprivnica za 2014. godinu 
3. Prijedlog za donošenje 3. Izmjena i dopuna Plana nabave Knjižnice za 2014. godinu 
4. Prijedlog za donošenje Programa rada Knjižnice za 2015.godinu 
5. Financijskog plana Knjižnice za 2015. godinu  
6. Prijedlog za donošenje Plana nabave Knjižnice za 2015. godinu 
7. Razno 

 

 
 
 


