
Z A P I S N I K 

 

sa 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća  

održane 26. listopada 2021. godine s početkom u 14.30 sati  

u sjedištu Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak, Rimska ulica 27  

 

 

Sjednici su nazočili vijećnici: 

Dunja Holcer 

Miša Majkić Vukčević  

Silvija Kušanić 

Momir Gaćeša 

Kristina Sertić Pelc 

 

Ostali nazočni: 

Dubravka Šurlan, ravnateljica  

Senka Batinjan, voditeljica zapisnika 

 

 

Ravnateljica Dubravka Šurlan pozdravila je sve prisutne i konstatirala da su na sjednici 

nazočni svi vijećnici, te se mogu donositi pravovaljane odluke.  

 

Uz poziv za sjednicu vijećnici su  primili i  Prijedlog dnevnog reda. 

 

Predložen je sljedeći  

 

 

DNEVNI RED 

 

1. Konstituiranje Upravnog vijeća – izbor predsjednika 

2. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Upravnog vijeća 

3. Ostala pitanja 

4.  

Dnevni red jednoglasno je usvojen u cjelini. 

 

 

 

Zaključci sa 1. konstituirajuće sjednice: 

 

Ad1) 

 

Pristupilo se tajnom glasovanju za izbor predsjednika/predsjednice Upravnog vijeća koje 

je održano u 2 kruga. 

U prvom krugu ostvareni u sljedeći rezultati:  

Miša Majkić Vukčević   1 glas  

Dunja Holcer                 2 glasa 

Momir Gaćeša               2 glasa 
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U drugom krugu glasovanja, zbog izjednačenosti broja glasova, ostvareni u sljedeći 

rezultati: 

Momir Gaćeša                4 glasa 

Dunja Holcer                  1 glas 

 

Tajnim glasovanjem vijećnika, s najvećim brojem glasova (ukupno četiri glasa), vijećnik 

Momir Gaćeša izabran je za Predsjednika Upravnog vijeća. 

 

Ad2) 

 

Predsjednik Upravnog vijeća Momir Gaćeša nastavio je voditi sjednicu.  

 

Zapisnik sa 15. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen.   

 

Ad3) 

 

Ravnateljica Dubravka Šurlan objašnjava opravdanost donošenja odluke o otpisu 

zakasnine za knjige, temeljem zamolbi članova knjižnice koji su se zbog teške situacije 

nastale nakon potresa morali iseliti iz svojih domova i nisu mogli na vrijeme vraćati 

knjige.  

   

Vezano za pitanje otpisivanja duga članovima na ime zakasnine za knjige, Upravno 

vijeće daje ovlast ravnateljici da donese odluku o otpisu duga za neplaćenu zakasninu i 

imenuje stručne osobe koje će postupati prema donešenoj odluci.   

  

Ravnateljica Dubravka Šurlan izvijestila je prisutne o trajanju Natječaja za književnu 

nagradu „Tea Benčić Rimay“ do 5. studenog 2021. godine. 

Ove godine promovirat će se zbirka „ Nasukani razum“ autorice Andree Žigić-Dolenec, 

pobjednice  natječaja u 2019. godini i tiska se zbirka „ Berba šafrana “ autorice Snježane 

Tramburovski, pobjednice natječaja u 2020. godini. 

 

Ravnateljica Dubravka Šurlan je predložila da se sljedeća sjednica vijeća održi u novom 

prostoru Dječjeg odjela. Knjižničari iz tog odjela ponovno su se okupili kao lutkarska 

družina, koja postoji još od 2000. godine i koja je nastupala širom županije sa svojim 

predstavama za djecu.  

Trenutno se priprema predstava za Svetog Nikolu, a postoji mogućnost da se predstava 

održava i u drugim ustanovama i društvima, prigodno uz predaju darova djeci, što i 

prisutni vijećnici smatraju dobrim prijedlogom.   

 

 

Ravnateljica Dubravka Šurlan pojašnjava da se zbog izlaska novog Pravilnika o uvjetima i 

načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci mijenjaju stručni nazivi radnih mjesta, 

a u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu Pravilnika moraju se uskladiti svi bitni akti sa 

zakonskim i podzakonskim propisima (Statut, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, 

Pravilnik o radu).  

 

Vijećnica Dunja Holcer pojašnjava da novi Pravilnik daje mogućnost da osim stručnog 

knjižničarskog osoblja mogu raditi i drugi djelatnici, što omogućuje zapošljavanje  osobe  

za promotivne aktivnosti i marketing.  
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Vijećnici su primili obavijesti na znanje. 

 

Sjednica je završena u 15.30 sati. 

 

 

 

     Voditelj zapisnika                                                                      Predsjednik  

 

 

       Senka  Batinjan                                                                        Momir Gaćeša   

 


