
PREGLED ODRŽANIH SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA 

PUČKE KNJIŽNICE I ČITAONICE DARUVAR  

U 2017. GODINI 

1. konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar 

održana je 27.09.2017. 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 sjednica Upravnog vijeća  

(Ljiljana Budja izabrana za zapisničara). 

2. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima UV  

(Osnivač je imenovao članovima UV Knjižnice Šimuna Aščića i Anitu Res, 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 Šimun Aščić, a njegova zamjenica je Anita Res). 

5. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća za 2016. i Izvješća o radu za 2016. 

(Usvojena su izvješća za 2016. g.). 

6. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za razdoblje od 2017. g. do 2019. g. te 

Godišnjeg plana i programa rada za 2017. g. 

(Planovi su usvojeni). 

7. Odluka o izmjeni Plana javne nabave za 2017. g. 

(Jednoglasno je donesena Odluka.) 

8. Odluka o financijskom izvješću za razdoblje od 1.1. 2017. g.  do 30.6.2017. g. 

(Odluka je donesena jednoglasno). 

9. Odluka o prijedlogu Financijskog plana za razdoblje od 2018. g. do 2020. g. te Godišnjeg 

plana i programa rada za 2018. g. 

(Odluka je donesena jednoglasno).  

7. Razno 



(Anita Res je predložila postavljanje izložbe bjelovarskih esperantista Početnica za učenje 

slova u našem prostoru). 

2. sjednica Upravnog vijeća Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar održana je 6.12.2017. u 

18,00 sati u dvorani Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar sa sljedećim dnevnim redom:  

1. Usvajanje zapisnika s 1. sjednice UV 

(Zapisnik je jednoglasno usvojen). 

2. Donošenje Odluke o usvajanju rebalansa Financijskog plana za 2017. g. s projekcijama za 

2018. g. i 2019. g. 

(Rebalans je usvojen jednoglasno). 

3. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2018. g. s projekcijama za 2019. g. i 

2020. g. te Godišnjeg plana i programa rada za 2018. g. 

(Financijski plan i Godišnji plan i program rada za 2018. g. je jednoglasno usvojen). 

4. Donošenje Odluke o Planu javne nabave za 2018. g. 

(Plan javne nabave za 2018. g. je jednoglasno usvojen). 

5. Razno 

(Ravnateljica je obavijestila članove UV da je postavljanje izložbe bjelovarskih esperantista u 

postupku). 

 


