
PREGLED ODRŽANIH SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 

PUČKE KNJIŽNICE I ČITAONICE DARUVAR  

U 2014. GODINI 

1. konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar 

održana je 14.04.2014. u 18,00 sati u dvorani Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar sa 

sljedećim dnevnim redom:  

1. Utvrđivanje kvoruma i izbor zapisničara koji će voditi zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća  

(Ljiljana Budja izabrana za zapisničara). 

2. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima UV  

(Osnivač je imenovao članovima UV Knjižnice Mirana Husaka i Nikolinu Glodić, a od strane 

Knjižnice imenovana je Ljiljana Budja). 

3. Verificiranje mandata imenovanih članova UV 

(Mandat je verificiran). 

4. Izbor predsjednika UV i njegovog zamjenika  

(Predsjednik UV je Miran Husak, a njegova zamjenica je Nikolina Glodić). 

5. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća za 2013. i Izvješća o radu za 2013. 

(Usvojeni su planovi za 2013. g.). 

6. Donošenje Odluke o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti 

(Donesena je Odluka o provedbi postupaka bagatelne nabave i nalazi se na mrežnoj stranici 

Knjižnice). 

7. Pitanja i prijedlozi 

(Raspravljalo se o radnom vremenu jednog zaposlenika Knjižnice i postavljanju Knjižnice na 

otvorenom). 

 

 

 

 



2. sjednica Upravnog vijeća Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar održana je 18.07.2014. 

u 10,00 sati u uredu ravnateljice u Pučkoj knjižnici i čitaonici Daruvar sa sljedećim 

dnevnim redom:  

1. Usvajanje zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća 

 

2. Polugodišnje financijsko izvješće Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar 

 

(Ravnateljica je obavijestila članove UV o novom distributeru električne energije zbog uštede 

iste).  

 

3. Pitanja i prijedlozi 

 

(Donesena Odluka o postavljanju Knjižnice na otvorenom). 

 

3.sjednica Upravnog vijeća Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar održana je 15.09.2014. u 

10,00 sati u uredu ravnateljice u Pučkoj knjižnici i čitaonici Daruvar sa sljedećim 

dnevnim redom:  

1. Usvajanje zapisnika s 2. sjednice Upravnog vijeća 

 

2. Donošenje Prijedloga Pravilnika o plaćama zaposlenika Pučke knjižnice i čitaonice 

Daruvar  

 

(Donesen je Prijedlog novog Pravilnika o plaćama zaposlenika Pučke knjižnice i čitaonice 

Daruvar). 

 

3. Pitanja i prijedlozi 

 

4.sjednica Upravnog vijeća Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar održana je 26.09.2014. u 

10,30 sati u uredu ravnateljice u Pučkoj knjižnici i čitaonici Daruvar sa sljedećim 

dnevnim redom:  

1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Upravnog vijeća 

 

2. Donošenje Odluke o usvajanju  Pravilnika o plaćama zaposlenika Pučke knjižnice i 

čitaonice Daruvar  

 

(Donesen je novi Pravilnik o plaćama zaposlenika Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar te se 

nalazi na mrežnoj stranici Knjižnice). 

 

 

3. Pitanja i prijedlozi 

 

(Nije se udovoljilo zahtjevu za besplatnim članstvom svim nezaposlenim osobama na 

području grada Daruvara što je bilo pitanje jednog bivšeg korisnika Knjižnice). 

 



5.sjednica Upravnog vijeća Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar održana je 30.10.2014. u 

18,00 sati u uredu ravnateljice u Pučkoj knjižnici i čitaonici Daruvar sa sljedećim 

dnevnim redom:  

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Upravnog vijeća 

 

2. Donošenje Odluke o usvajanju Prijedloga financijskog plana Pučke knjižnice i 

čitaonice Daruvar za 2015. g. te procjene za 2016. g. i 2017. g. 

 

(Donesena je Odluka o usvajanju Prijedloga financijskog plana Pučke knjižnice i čitaonice 

Daruvar za 2015. g. te procjene za 2016. g. i 2017. g.). 

 

3. Donošenje Odluke o usvajanju Prijedloga Godišnjeg plana i programa rada Pučke 

knjižnice i čitaonice Daruvar za 2015. g. 

 

(Donesena je Odluka o usvajanju Prijedloga Godišnjeg plana i programa rada Pučke knjižnice 

i čitaonice Daruvar za 2015. g.).  

 

4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana javne nabave za 2015. g. Pučke knjižnice i 

čitaonice Daruvar  

 

(Donesena je Odluka o usvajanju Plana javne nabave za 2015. g. Pučke knjižnice i čitaonice 

Daruvar). 

 

5. Pitanja i prijedlozi 

 

(Donesena je Odluka da se privremeno zaposli jednu djelatnicu na „slobodno“ radno mjesto 

zbog iznenadnog bolovanja te mogućnost raspisivanja natječaja). 

 

 

6.sjednica Upravnog vijeća Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar održana je 20.11.2014. u 

18,00 sati u uredu ravnateljice u Pučkoj knjižnici i čitaonici Daruvar sa sljedećim 

dnevnim redom:  

1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Upravnog vijeća 

 

2. Donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa 2014. Financijskog plana od 2014. g. do 

2016. g. 

 

(Donesena je Odluka o usvajanju Rebalansa 2014. Financijskog plana od 2014. g. do 2016.g.). 

 

3. Donošenje Odluke o zaposlenju spremačice (zamjena za bolovanje) 

 

(Donesena je Odluka o zapošljavanju jednog kandidata za „slobodno“ radno mjesto zbog 

bolovanja po raspisanom natječaju). 

 

4. Pitanja i prijedlozi 

 

(Donesena je Odluka o preraspodjeli radnog vremena za dvije djelatnice zbog blagdana). 

 



 7.sjednica Upravnog vijeća Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar održana je 3.12.2014. u 

18,00 sati u uredu ravnateljice u Pučkoj knjižnici i čitaonici Daruvar sa sljedećim 

dnevnim redom:  

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća 

 

2. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana od 2015. g. do 2017. g. i Godišnjeg 

plana i programa rada za 2015. g. 

 

(Donesena je Odluka o usvajanju Financijskog plana od 2015. g. do 2017. g. i Godišnjeg 

plana i programa rada za 2015. g.). 

 

3. Razmatranje Prigovora na odluku o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme za 

radno mjesto spremača-dostavljača 

 

(Donesena je Odluka o neprihvaćanju Prigovora na Odluku o zasnivanju radnog odnosa na 

određeno vrijeme za radno mjesto spremača-dostavljača). 

 

4. Pitanja i prijedlozi 

 


