
PREGLED ODRŽANIH SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA  
KNJIŽNICE I ĈITAONICE „FRAN GALOVIĆ“ KOPRIVNICA U 2015. GODINI 

 
 

1. sjednica Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica 
održana je 26.01.2015. u 13,00 sati u prostorijama Knjižnice i ĉitaonice „Fran 
Galović“ Koprivnica sa sljedećim dnevnim redom: 

 
1. Verifikacija Zapisnika 25. sjednice Upravnog vijeća 
2. Prijedlog za donošenje Odluke o otpisu proizvedene dugotrajne imovine i sitnog 

inventara Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica  
3. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za odreĎivanje 

cijena poklonjene te otpisane knjižnične graĎe  
4. Informacija o izradi kulturne Strategije Grada Koprivnice 2015. – 2020. godine 
5. Razno 

 
 

 
2. sjednica Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica održana je 
02.02.2015. u 8,30 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 2014. godinu 
3. Razmatranje i prihvaćanje Financijskog izvješća Knjižnice za 2014. godinu  
4. Informacija o prijedlogu Ugovora o suradnji sa Sveučilištem Sjever, Koprivnica 
5. Razno 

 
 
3. sjednica Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica održana je 
25.02.2015. u 13,00 sati u prostorijama Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica 
sa sljedećim dnevnim redom: 
 

1. Verifikacija Zapisnika 2. sjednice Upravnog vijeća 
2. Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje 

ravnatelja Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica 
3. Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za primanje u radni odnos na 

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

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

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

6. Informacija o potrebi sklapanja II. Aneksa ugovora o zakupu dijela zgrade u sklopu 
kompleksa „Kampus“ (garaža bibliobusa) 

7. Informacija o Nacrtu izvješća o obavljenoj financijskog reviziji Knjižnice Državnog 
ureda za reviziju 

8. Razno 
 
 
 
 



4. sjednica (telefonska) Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ 
Koprivnica održana je 10.03.2015. sa sljedećim dnevnim redom: 

1.   Verifikacija Zapisnika 3. sjednice Upravnog vijeća  
2.   Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje 

ravnatelja Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica  
3.   Razno 

 
 

5. sjednica Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica održana je 
25.03.2015. u 9,00 sati u prostorijama Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica 
sa sljedećim dnevnim redom: 

 
1. Verifikacija Zapisnika 4. sjednice (telefonske) Upravnog vijeća 
2. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Knjižnice i čitaonice „Fran 

Galović“ Koprivnica 
3. Prijedlog za donošenje Odluke o primanju u radni odnos na odreĎeno vrijeme – 

Program javnih radova  
4. Prijedlog za donošenje Odluke o primanju u radni odnos diplomiranog knjižničara 

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

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

6. Prijedlog za donošenje Odluke o poništenju natječaja za primanje u radni odnos 
diplomiranog informatičara (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog 
odnosa)  

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

8. Informacija o rješavanju problema u poslovanju Knjižnice:  
1) nedostatak prostora 
2) ulaganje Knjižnice u tuĎu imovinu (kompleks „Kampusa“) 
3) potreba sklapanja II. Aneksa ugovora o zakupu dijela zgrade u sklopu kompleksa 

„Kampus“ (garaža bibliobusa) 
4) pružanje pravne pomoći Knjižnici 
9. Prijedlog za donošenje Odluke o umanjenju cijene zakasnine tijekom travnja 2015. 

godine 
10. Radno vrijeme Knjižnice uz uskršnje blagdane 
11. Informacija o odobrenim sredstvima Ministarstva kulture za 2015.godinu 
12. Nominacija projekta potpore romskoj zajednici za nagradu WSIS 2015. (World 

Summit on the Information Society Project Prize 2015) 
13. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Knjižnice za 

2013.godinu. 
14. Razno 

 
6. sjednica Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica 

održana je 13.04.2015. u 9,00 sati u prostorijama Knjižnice i ĉitaonice „Fran 
Galović“ Koprivnica sa sljedećim dnevnim redom: 
 

 
1. Verifikacija Zapisnika 5. sjednice Upravnog vijeća 
2. Informacija o tromjesečnom financijskom izvještaju Knjižnice i čitaonice „Fran 

Galović“ Koprivnica 



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

4. Prijedlog za donošenje Odluke o poništenju natječaja za primanje u radni odnos 
informatičara (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa)  

5. Knjižnica u Strategiji razvoja Grada Koprivnice  
6. Informacija o posjeti Knjižnici zamjenice gradonačelnice Grada Koprivnice Melite 

Samoborec i pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Koprivnice 
Kristine Cvitić 

7. Razno 
 
 
7.  sjednica Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica održana je 
20.05.2015. u 8,00 sati u prostorijama Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica 
sa sljedećim dnevnim redom: 
 

1. Verifikacija Zapisnika 6. sjednice Upravnog vijeća 
2. Prijedlog za donošenje Odluke o godišnjem otpisu knjižnične graĎe svih odjela 

Knjižnice  
3. Prijedlog za donošenje Odluke o ljetnom radnom vremenu Knjižnice  
4. Razno 

 

8. sjednica Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica 
održana je 03.06.2015. u 9,00 sati u prostorijama Knjižnice i ĉitaonice „Fran 
Galović“ Koprivnica sa sljedećim dnevnim redom: 

 
 

1. Verifikacija Zapisnika 7. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća  
2. Prijedlog za donošenje Odluke o početku postupka i imenovanje stručnog 

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

3. Prijedlog za donošenje Odluke o cijenama poklonjene te otpisane knjižnične graĎe 
namijenjene daljnoj prodaji 

4. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za odreĎivanje 
cijena poklonjene knjižnične graĎe koja ostaje u fondu Knjižnice 

5. Prijedlog korištenja kolektivnog godišnjeg odmora za zaposlenike Knjižnice u 
2015.godini (Badnjak i Stara godina)  

6. Informacija o rješavanju problema u poslovanju Knjižnice:  
1)    nedostatak prostora 
2)    ulaganje Knjižnice u tuĎu imovinu (kompleks „Kampusa“) 
3)    pružanje pravne pomoći Knjižnici 
4)  prelazak na sustav riznice Grada Koprivnice 

7. Razno 
 
 
9. sjednica Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica održana je 
10.07.2015. u 8,00 sati u prostorijama Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica 
sa sljedećim dnevnim redom: 
 

 
1. Verifikacija Zapisnika 8. sjednice Upravnog vijeća  
2. Informacija o Polugodišnjem financijskom izvješću Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ 

Koprivnica za 2015. godinu 



3. Prijedlog za donošenje 1. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice za 2015. 
godinu 

4.  Prijedlog za donošenje 1. Izmjena i dopuna Plana nabave Knjižnice za 2015. godinu 
5. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za odreĎivanje 

cijena izgubljene knjižnične graĎe koja ostaje u fondu Knjižnice 
6. Priprema projekata u 2016. na natječaj Ministarstva kulture RH 
7. Informacija o završenom postupku nabave računalne opreme 
8. Informacija o rješavanju problema u poslovanju Knjižnice:  

1) nedostatak prostora 
2) ulaganje Knjižnice u tuĎu imovinu (kompleks „Kampusa“) 
3) pružanje pravne pomoći Knjižnici 
4) kadrovski problemi 

9. Razno 
 

10. sjednica Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica 
održana je 04.09.2015. u 13,30 sati u prostorijama Knjižnice i ĉitaonice „Fran 
Galović“ Koprivnica sa sljedećim dnevnim redom: 

 
1.            Verifikacija Zapisnika 9. sjednice Upravnog vijeća   
2.            Zamolba zaposlenika Knjižnice za financijsku pomoć i korištenje plaćenog dopusta 
3.      Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju natječaja na radno mjesto  

     za diplomiranog knjižničara (stručno osposobljavanje za rad bez                  
zasnivanja radnog odnosa) u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica 

4.            Prijava programa Knjižnice na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi 
Republike Hrvatske Ministarstva kulture za 2016. godinu 
5.            Informacija o problemima u poslovanju Knjižnice:  

5.1.        Nerješavanje problema plaćanja zakupa u kompleksu „Kampusa“ 
5.2.        Novi problem: plaćanje režijskih troškova u novom spremištu na Jelačićevom 
trgu 
5.3.        Plaćanje doznaka u inozemstvo 
5.4.        Kadrovski problemi 

6.            Razno 
 
 

11. sjednica (telefonska) Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ 
Koprivnica održana je 17.09.2015. sa sljedećim dnevnim redom: 
 

1. Verifikacija Zapisnika 10. sjednice Upravnog vijeća 
2. Prijedlog za donošenje Odluke o zapošljavanju na radno mjesto diplomiranog 

knjižničara (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa) 
3. Razno 

 
 
 
12. sjednica (telefonska) Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ 
Koprivnica održana je 12.10.2015. sa sljedećim dnevnim redom: 

 
1. Verifikacija Zapisnika 11. sjednice (telefonske) Upravnog vijeća 
2. Prijedlog za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 

Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» Koprivnica 
3. Prijedlog za donošenje Odluke o zaključenju ugovora o radu na odreĎeno vrijeme 
4. Razno 

 



13. sjednica Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica održana 
je 16.10.2015. u 13,30 sati u prostorijama Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ 
Koprivnica sa sljedećim dnevnim redom: 

 

1. Verifikacija Zapisnika 12. sjednice (telefonske) Upravnog vijeća  
2. Prijedlog Programa rada i Financijskog plana Knjižnice i čitaonice «Fran Galović» 

Koprivnica za 2016.godinu, s projekcijama 2017.-2018.  
3. Informacija o devetomjesečnom financijskom izvješću Knjižnice i čitaonice «Fran 

Galović» Koprivnica  
4. Informacija o završenom postupku nabave računalne opreme 
5. Prijedlog za donošenje Pravilnika o pružanju usluga i korištenju knjižnične graĎe i 

opreme u Knjižnici i čitaonici «Fran Galović» Koprivnica sa sastavnim dijelovima: 
Kućnim redom, Pravilima za korištenje elektroničke opreme, audiovizualne, 
multimedijske i elektroničke graĎe, Pravilima za korištenje Čitaonice tiska 

6. Razno 
 
 
14. sjednica (telefonska) Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ 
Koprivnica održana je 30.10.2015. sa sljedećim dnevnim redom: 
 

 
1. Verifikacija Zapisnika 13. sjednice Upravnog vijeća  
2. Prijedlog za donošenje Odluke o zaključenju ugovora o radu na odreĎeno vrijeme 

zbog privremenog povećanja opsega poslova na radnom mjestu tajnika-
računovodstva Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica  

3. Razno 
 
 
15. sjednica (telefonska) Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ 
Koprivnica održana je 01.12.2015. sa sljedećim dnevnim redom: 
 
 

1. Verifikacija Zapisnika 14. sjednice (telefonske) Upravnog vijeća  
2. Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju natječaja na radno mjesto Voditelja 

računovodstveno/upravnih poslova u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica  
3. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za odabir 

kandidata za radno mjesto Voditelja računovodstveno/upravnih poslova u 
Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica 

4. Razno 
 
 
16. sjednica Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica održana 
je 09.12.2015. u 14,00 sati u prostorijama Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ 
Koprivnica sa sljedećim dnevnim redom: 

 
1. Verifikacija Zapisnika 15. sjednice (telefonske) Upravnog vijeća 
2. Prijedlog za donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Knjižnice i 

čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica za 2014. godinu 
3. Prijedlog za donošenje Cjenika usluga Knjižnice za 2016. godinu 
4. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju članova Povjerenstava za popis 

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

provoĎenje otpisa knjižnične graĎe svih odjela Knjižnice  



6. Problematika plaćanja zakupa spremišta i garaže u kompleksu „Kampusa“ (pismo 
direktora „Kampusa“) 

7. Razno 
 
 
17. sjednica (telefonska) Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ 
Koprivnica održana je 21.12.2015. sa sljedećim dnevnim redom: 
 

 
1. Verifikacija Zapisnika 16. sjednice Upravnog vijeća 
2. Informacija o prijedlogu 2. Izmjena i dopuna financijskog plana Knjižnice i čitaonice 

„Fran Galović“ Koprivnica za 2015. godinu 
3. Razno 

 
 

18. sjednica Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica održana 
je 23.12.2015. u 8,00 sati u prostorijama Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ 
Koprivnica sa sljedećim dnevnim redom: 

 
1. Verifikacija Zapisnika 17. sjednice (telefonske) Upravnog vijeća 
2. Prijedlog za donošenje 2. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice 

„Fran Galović“ Koprivnica za 2015. godinu 
3. Prijedlog za donošenje 2. Izmjena i dopuna Plana nabave Knjižnice za 2015. godinu 
4. Prijedlog za donošenje Financijskog plana Knjižnice za 2016. godinu  
5. Prijedlog za donošenje Plana nabave Knjižnice za 2016. godinu 
6. Prijedlog za donošenje Programa rada Knjižnice za 2016.godinu 
7. Razno 
 
 
19. sjednica Upravnog vijeća Knjižnice i ĉitaonice „Fran Galović“ Koprivnica 
održana je 29.12.2015. u 9,00 sati u prostorijama Knjižnice i ĉitaonice „Fran 
Galović“ Koprivnica sa sljedećim dnevnim redom: 
 

1. Verifikacija Zapisnika 18. sjednice Upravnog vijeća 
2. Prijedlog za donošenje Odluke o primanju u radni odnos Voditelja 

računovodstveno/upravnih poslova u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica 
3. Razno 

 

 


