
PREGLED ODRŽANIH SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA  
KNJIŽNICE I ČITAONICE „FRAN GALOVIĆ“ KOPRIVNICA U 2016. GODINI 

 
 
 

1. sjednica Upravnog vijeća Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica 
održana je 22.01.2016. u 12,30 sati u prostorijama Knjižnice i čitaonice 
„Fran Galović“ Koprivnica sa sljedećim dnevnim redom: 

 
1. Verifikacija Zapisnika 19. sjednice Upravnog vijeća 
2. Prijedlog za donošenje Odluke o rashodu proizvedene dugotrajne imovine i 

sitnog inventara Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica  
3. Zamolba zaposlenice Knjižnice za korištenje plaćenog dopusta za pripremu 

obrane doktorskog rada 
4. Razno 

 
 

2. sjednica Upravnog vijeća Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica 
održana je 01.02.2016. u 13,15 sati u prostorijama Knjižnice i čitaonice 
„Fran Galović“ Koprivnica sa sljedećim dnevnim redom: 

 
1. Verifikacija Zapisnika 1. sjednice Upravnog vijeća 
2. Razmatranje i prihvaćanje Financijskog izvješća Knjižnice i čitaonice „Fran 

Galović“ Koprivnica za 2015. godinu 
3. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu Knjižnice u 2015. godini 
4. Razno 

 
 

3. sjednica (telefonska) Upravnog vijeća Knjižnice i čitaonice „Fran 
Galović“ Koprivnica održana je 05.02.2016. u 9,00 sati sa sljedećim 
dnevnim redom: 

 
1. Verifikacija Zapisnika 2. sjednice Upravnog vijeća 
2. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu Knjižnice u 2015. godini 
3. Razno 

 
 

4. sjednica Upravnog vijeća Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica 
održana je 26.02.2016. u 13,00 sati u prostorijama Knjižnice i čitaonice 
„Fran Galović“ Koprivnica sa sljedećim dnevnim redom: 

 
1. Verifikacija Zapisnika 3. sjednice (telefonske) Upravnog vijeća Knjižnice 
2. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za 

provođenje revizije i otpisa neknjižne građe Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ 
Koprivnica 

3. Prijava programa Knjižnice na Poziv za predlaganje javnih potreba u 
kulturi Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu 

4. Prijedlog za pokretanje inicijative Grada Koprivnice prema Koprivničko-
križevačkoj županiji o zajedničkom sufinanciranju izrade projektne 



dokumentacije nove zgrade koprivničke gradske knjižnice (prema modelu 
izgradnje križevačke knjižnice) 

5. Informacija o problemima u tekućem poslovanju Knjižnice:  
5.1. Nerješavanje problema plaćanja zakupa u kompleksu „Kampusa“ 
5.2. Obavijest o kvaru na kotlovima za grijanje zgrade Knjižnice 
5.3.Obavijest o zapošljavanju u Knjižnici putem natječaja koji je raspisao 

Grad Koprivnica (program javnih radova)  
6. Razno 

 

5. sjednica Upravnog vijeća Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica 
održana je 12.04.2016. u 13,00 sati u prostorijama Knjižnice i čitaonice 
„Fran Galović“ Koprivnica sa sljedećim dnevnim redom: 

 
1.  Verifikacija Zapisnika 4. sjednice Upravnog vijeća Knjižnice 
2.  Informacija o tromjesečnom financijskom izvješću Knjižnice i čitaonice „Fran 
Galović“ Koprivnica za 2016. godinu  
3.   Prijedlog za donošenje Odluke o  raspodjeli rezultata poslovanja Knjižnice za 
2015. godinu 
4.   Prijedlog za donošenje Procedure zaprimanja, provjere i plaćanja računa u 
Knjižnici  
5.   Prijedlog za donošenje Odluke o godišnjem otpisu knjižnične građe svih odjela 
Knjižnice  
6.   Prijedlog za donošenje Odluke o ljetnom radnom vremenu Knjižnice od 27.06. do 
02.09.2016.  
7.  Informacija o financiranju izrade projektne dokumentacije nove zgrade Knjižnice 
8.  Informacija o problemima u tekućem poslovanju Knjižnice:  
 8.1. Problem plaćanja zakupa u kompleksu „Kampus“ 
 8.2. Zamjena kotla za grijanje zgrade Knjižnice 
          8.3. Javni radovi u Knjižnici 
9. Razno 

 
 

6. sjednica (telefonska) Upravnog vijeća Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ 
Koprivnica održana je 28.04.2016. u 8,00 sati sa sljedećim dnevnim redom: 

 

1. Verifikacija Zapisnika 5. sjednice Upravnog vijeća Knjižnice 
2. Prijedlog za donošenje Odluke o početku postupka i imenovanje stručnog 

povjerenstva  za pripremu i provedbu postupka bagatelne nabave za nabavu 
računalne opreme  

3. Informacija o izradi projektne dokumentacije nove zgrade Knjižnice 
4. Razno 

 
 
 
 
 



7. sjednica Upravnog vijeća Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica 
održana je 15.06.2016. u 9,00 sati u prostorijama Knjižnice i čitaonice 
„Fran Galović“ Koprivnica sa sljedećim dnevnim redom: 

 
1. Verifikacija Zapisnika 6. sjednice (telefonske) Upravnog vijeća Knjižnice 
2. Izvješće Povjerenstva za provođenje revizije i otpisa sveukupne neknjižne 

građe te knjižne građe zbirke za slijepe i slabovidne Knjižnice i čitaonice „Fran 
Galović“ Koprivnica  

3. Prijedlog za donošenje Odluke o otpisu neknjižne građe te knjižne građe 
zbirke za slijepe i slabovidne Knjižnice 

4. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o pružanju usluga i 
korištenju knjižnične građe i opreme u Knjižnici 

5. Prijedlog za donošenje Izmjena i dopuna Cjenika usluga Knjižnice za 2016. 
godinu  

6. Prijedlog za donošenje Procedure praćenja i naplate prihoda i primitaka 
Knjižnice 

7. Informacija o I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Knjižnice za 2016. 
godinu 

8. Informacija o odobrenim sredstvima Koprivničko-križevačke županije i 
Ministarstva kulture za redovnu i programsku djelatnost Knjižnice 

9. Informacija o poslovanju Knjižnice:  
9.1. tijek izrade projektne dokumentacije nove zgrade Knjižnice 
9.2. zamjena kotla za grijanje zgrade Knjižnice 
9.3. rješavanje problema plaćanja zakupa u kompleksu „Kampus“ 
9.4. informacija o kadrovskim problemima u Knjižnici  

9.  Razno 

 
 

8. sjednica Upravnog vijeća Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica 
održana je 08.07.2016. u 8,00 sati u prostorijama Knjižnice i čitaonice 
„Fran Galović“ Koprivnica sa sljedećim dnevnim redom: 

 
1. Verifikacija Zapisnika 7. sjednice Upravnog vijeća Knjižnice 
2. Informacija o Polugodišnjem financijskom izvješću Knjižnice i čitaonice „Fran 

Galović“ Koprivnica za 2016.  
3. Informacija o programima za prijavu na natječaj Ministarstva kulture RH - 

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 
2017.   

4. Informacija o poslovanju Knjižnice:  
4.1. tijek izrade projektne dokumentacije nove zgrade Knjižnice 
4.2. zamjena kotla za grijanje zgrade Knjižnice 
4.3. rješavanje problema plaćanja zakupa u kompleksu „Kampus“ 
4.4. informacija o kadrovskim problemima u Knjižnici  

5.  Razno 
 
 
 



9. sjednica (telefonska) Upravnog vijeća Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ 
Koprivnica održana je 15.07.2016. u 8,00 sati sa sljedećim dnevnim redom: 

 

1. Verifikacija Zapisnika 8. sjednice Upravnog vijeća Knjižnice 
2. Prijedlog za donošenje 1. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i 

čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica za 2016.  
3. Prijedlog za donošenje 1. Izmjena i dopuna Plana nabave Knjižnice za 2016.  
4. Razno 

 

10. sjednica (telefonska) Upravnog vijeća Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ 
Koprivnica održana je 26.08.2016. u 8,00 sati sa sljedećim dnevnim redom: 

 

1. Verifikacija Zapisnika 9. sjednice (telefonske) Upravnog vijeća Knjižnice 
2. Prijava programa Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica na Poziv za 

predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske Ministarstva kulture za 
2017.  

3. Informacija o poslovanju Knjižnice:  
3.1.        tijek izrade projektne dokumentacije nove zgrade Knjižnice  
3.2.        zamjena kotla za grijanje zgrade Knjižnice  
3.3.        rješavanje problema plaćanja zakupa u kompleksu „Kampus“  
3.4.        informacija o kadrovskim problemima u Knjižnici  

4. Razno 

 
11. sjednica (elektronička) Upravnog vijeća Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ 
Koprivnica održana je 30.9.2016. u 8,00 sati sa sljedećim dnevnim redom: 

 

1. Verifikacija Zapisnika 10. sjednice (telefonske)  Upravnog vijeća Knjižnice 
2. Informacija o prijedlogu Programa rada Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» 

Koprivnica za 2017. i Financijskog plana Knjižnice za 2017., s projekcijama 
2018.-2019.  

3. Informacija o poslovanju Knjižnice:  
3.1.        tijek izrade projektne dokumentacije nove zgrade Knjižnice  
3.2.        zamjena kotla za grijanje zgrade Knjižnice  
3.3.        informacija o kadrovskim problemima u Knjižnici  

4. Razno 
 
 
 

12. sjednica (elektronička) Upravnog vijeća Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ 
Koprivnica održana je 11.10.2016.u 8,00 sati sa sljedećim dnevnim redom: 

 
1. Verifikacija Zapisnika 11. sjednice (elektroničke)  Upravnog vijeća Knjižnice 
2. Informacija o  devetomjesečnom financijskom izvješću Knjižnice i čitaonice 

„Fran Galović“ Koprivnica za 2016.  
3. Informacija o završenom postupku nabave računalne opreme 
4. Razno 



13. sjednica (telefonska) Upravnog vijeća Knjižnice i čitaonice „Fran 
Galović“ Koprivnica održana je 27.10.2016. u 8,00 sati sa sljedećim dnevnim 
redom: 

 
1. Verifikacija Zapisnika 12. sjednice (elektroničke)  Upravnog vijeća Knjižnice 
2. Prijedlog za donošenje Odluke o zaključenju ugovora o radu na određeno 

vrijeme (zamjena zaposlenice na bolovanju) 
3. Razno 

 
 

14.  sjednica Upravnog vijeća Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica 
održana je 09.12.2016. u 14,00 sati u prostorijama Knjižnice i čitaonice „Fran 
Galović“ Koprivnica sa sljedećim dnevnim redom: 

 

1. Verifikacija Zapisnika 13. sjednice (telefonske)  Upravnog vijeća Knjižnice 
2. Prijedlog za donošenje 2. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i 

čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica za 2016.  
3. Prijedlog za donošenje 2. Izmjena i dopuna Plana nabave Knjižnice za 2016.  
4. Prijedlog za donošenje Financijskog plana Knjižnice za 2017. s projekcijama 

za 2018. i 2019.  
5. Prijedlog za donošenje Plana nabave Knjižnice za 2017.  
6. Prijedlog za donošenje Programa rada Knjižnice za 2017. 
7. Razno 

 
 

15. sjednica Upravnog vijeća Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica 
održana je 16.12.2016. u 14,00 sati u prostorijama Knjižnice i čitaonice „Fran 
Galović“ Koprivnica sa sljedećim dnevnim redom: 

1. Verifikacija Zapisnika 14. sjednice Upravnog vijeća Knjižnice 
2. Prijedlog za donošenje Cjenika usluga Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ 

Koprivnica za 2017.  
3. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju članova Povjerenstava za popis 

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

provođenje godišnjeg otpisa knjižnične građe svih odjela Knjižnice  
5. Informacija o poslovanju Knjižnice:  
5.1.  tijek izrade projektne dokumentacije nove zgrade Knjižnice  
5.2.  zamjena kotla za grijanje zgrade Knjižnice  
5.3.  rješavanje problema plaćanja zakupa u kompleksu „Kampus“  
5.4.  informacija o kadrovskim problemima u Knjižnici  
6.    Razno 


