
Z A P I S N I K 

 

sa 4. elektroničke sjednice Upravnog vijeća 

Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak  

održane 9.veljače 2022. godine  

s početkom u 8.00 sati i završetkom u 23.55 sati 

 

 

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

Predsjednik Upravnog vijeća predložio je sljedeći: 

 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje Zapisnika sa 3. elektroničke sjednice Upravnog vijeća 

2. Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Narodne knjižnice i čitaonice Vlado 

Gotovac  

            Zaključak Gradonačelnice Grada Siska o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o         

            unutarnjem ustrojstvu Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac  

3. Ostale informacije 

- Odluka gradonačelnice o visini osnovice za obračun plaće 

- U tijeku je provođenje Natječaja za radno mjesto POSLOVNI TAJNIK  

( –1 izvršitelj/izvršiteljica  na određeno puno radno vrijeme s mogućnošću zasnivanja    

            stalnog radnog odnosa). Natječaj je  objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog           

            zavoda za zapošljavanje u Sisku, te oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Narodne  

            knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak i vrijedi od 3. veljače 2022. do 11. veljače                    

            2022. godine.  

 

 

Dana 9. veljače 2022. godine, u vremenu od 8.00 do 23.55 sati, članovi Upravnog vijeća 

trebali su se izjasniti navedenim redoslijedom SUGLASAN SAM / SUGLASNA SAM   ili    

NISAM SUGLASAN/ NISAM SUGLASNA sa: 

 

1. Prijedlogom Dnevnog reda 

2. Zapisnikom sa 3. elektroničke sjednice Upravnog vijeća  

3. Donošenjem Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Narodne knjižnice i čitaonice Vlado 

Gotovac uz Zaključak Gradonačelnice Grada Siska o davanju suglasnosti na prijedlog 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac 

4. Ostale informacije – PRIMIO SAM / PRIMILA SAM NA ZNANJE  

 

Vijećnici su pristupili elektroničkom glasovanju. 

Zaključci sa 4. elektroničke sjednice: 

Ad1) 

Vijećnici su suglasni sa Dnevnim redom sjednice.  

 

Ad2) 

Vijećnici su suglasni sa Zapisnikom sa 3. elektroničke sjednice Upravnog vijeća. 
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Ad3) 

 

Vijećnici su suglasni sa donošenjem Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Narodne knjižnice i 

čitaonice Vlado Gotovac uz Zaključak Gradonačelnice Grada Siska o davanju suglasnosti na 

prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac. 

 

Ad4) 

 

Vijećnici su elektroničkim putem zaprimili presliku Odluke gradonačelnice  o osnovici za 

obračun plaće djelatnicima knjižnice, koja će se primjenjivati od 1. ožujka 2022. godine. 

 

Ravnateljica Dubravka Šurlan izvijestila je vijećnike da je u tijeku provođenje Natječaja za 

radno mjesto Poslovni tajnik , 1 izvršitelj/izvršiteljica  na određeno puno radno vrijeme s 

mogućnošću zasnivanja stalnog radnog odnosa. 

Natječaj je  objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Sisku, te 

oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak i vrijedi 

od 3. veljače 2022. do 11. veljače 2022. godine.  

 

Vijećnici su primili ostale informacije na znanje. 

 

 

Sjednica je završena 9. veljače 2022. u 23.55 sati. 

 

       Voditelj zapisnika                                                                 Predsjednik   

 

        ________________         ______________ 

         Senka  Batinjan                                                                   Momir Gaćeša   


