
 

Z A P I S N I K 

sa 8. sjednice Upravnog vijeća  

održane 29. studenog 2022. godine s početkom u 14.00  sati  

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

 

 

Sjednici su nazočili vijećnici: 

Momir Gaćeša 

Maša Majkić Vukčević  

Silvija Kušanić  

Kristina Sertić Pelc  

Dunja Holcer 

 

Ostali nazočni: 

Dubravka Šurlan, ravnateljica  

Senka Batinjan, voditeljica zapisnika 

 

Predsjednik Momir Gaćeša pozdravio je sve prisutne i konstatirao da su na sjednici svi  

vijećnici, te da se mogu donositi pravovaljane odluke.  

 

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

 

Predložen je sljedeći  

 

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 7. elektroničke sjednice Upravnog vijeća  

2. Prijedlog izmjene i dopuna financijskog plana Narodne knjižnice i čitaonice Vlado 

Gotovac Sisak za 2022. godinu s Projekcijama za 2023. i 2024. godinu 

3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu 

4. I. izmjene i II. Dopune plana nabave za 2022. godinu  

5. Prijedlog Financijskog plana Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak za 

2023. godinu s Projekcijama financijskog plana za 2024. i 2025. godinu i 

Obrazloženjem 

6. Plan nabave za 2023. godinu 

7. Ostala pitanja 

 

Dnevni red jednoglasno je usvojen u cjelini. 

 

 

Zaključci za 8. sjednice 

 

Ad1) 

 

Zapisnik sa 7. elektroničke sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen.  
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Ad2) 

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Prijedlog izmjene i dopuna financijskog plana 

Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak za 2022. godinu i Projekcija za 2023. 

i 2024. godinu, te su donijeli odluku o usvajanju istih. 

 

Ad3) 

Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog ravnateljice i donijeli odluku o raspodjeli 

rezultata poslovanja za 2021. godinu.  

 

Ad4)  

Vijećnici su jednoglasno prihvatili I. Izmjene i II. Dopune plana nabave Narodne 

knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak za 2022.godinu, te je donesena Odluka o 

usvajanju istih. 

 

Ad5) 

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Prijedlog financijskog plana Narodne knjižnice i 

čitaonice Vlado Gotovac Sisak za 2023. godinu i Projekcija financijskog plana za 2024. i 

2025. godinu s Obrazloženjem, te je donesena Odluka o usvajanju istih. 

 

Ad6) 

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Plan nabave za 2023. godinu, te je donesena Odluka o 

usvajanju istih. 

 

Ad7) 

Ravnateljica Dubravka Šurlan izvijestila je vijećnike da krajem 2022. godine kreće obnova 

nove knjižnice koju će adaptirati Grad Sisak iz sredstava Fonda solidarnosti a za opremanje 

prostora sredstva bi se trebala osigurati preko natječaja Ministarstva kulture i medija, čiji 

odgovor se još čeka.  

Knjižnica surađuje sa ostalim proračunima:  

- državni proračun – sredstva Ministarstva kulture i medija za djelatnost i plaće  

2 zaposlenice  

- općinski proračun - sredstva Općine Martinska Ves za djelatnost i plaće 2 zaposlenice, 

a u fazi je priprema osnivanja područne knjižnice u Martinskoj Vesi kojim bi se 

regulirao pravni status te ustanove. Općina osigurava prostor i održavanje, te plaće 

naših zaposlenica, a mi osiguravamo knjižničnu djelatnost  i legitimitet 

 

Od ostalih većih projekata ostao je Natječaj za književnu nagradu „Tea Benčić Rimay“ i 

Natjecanje u čitanju naglas. 

  

Ravnateljica je pohvalila zalaganje i rad vijećnice, te uvažila njezin prijedlog i mišljenje, kao i 

ostali vijećnici.  

 

Vijećnici su primili obavijesti na znanje. 

Sjednica je  završila u 16.00 sati. 

 

     VODITELJ ZAPISNIKA                                                          PREDSJEDNIK   

      ___________________                                                           ______________ 

            Senka  Batinjan                                                                    Momir Gaćeša   


