
ZAPISNIK 

 

 s 35. sjednice Upravnog vijeća Narodne knjižnice «Petar Preradović» Bjelovar 

održane 25. veljače 2021. godine u prostorijama Knjižnice zakazanog s početkom u 10,00 

sati. Upravno vijeće počinje s radom u 10,05 sati. 

 

 

Prisutni: Irena Rašo, Lucija Miškić Barunić, Slaven Klobučar, Marijana Dragičević, Sanja 

Zdunić, ravnateljica Vjeruška Štivić, Jelena Iveković računovođa 

 

Odsutni:  

            

DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice 

2. Usvajanje Izvješća o radu Narodne knjižnice «Petar Preradović» Bjelovar za 2020 g. 

3. Usvajanje Izvješća o izvršenju Proračuna Narodne knjižnice «Petar Preradović» 

Bjelovar za 2020 

4. Donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba usluga i radova Narodne knjižnice 

«Petar Preradović» Bjelovar 

5. Donošenje odluke o zatvaranju filijale Rovišće i Veliko Trojstvo 

6. Razno 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

 

Ad.1.  Usvajanje zapisnika s 34. sjednice Upravnog vijeća 

 

           Zapisnik s 34. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen. 

 

 

Ad.2.  Usvajanje Izvješća o radu Narodne knjižnice «Petar Preradović» Bjelovar za 2020 g. 

 

 Ravnateljica Knjižnice iznosi sadržaj kojim je obuhvaćen Izvješćem te napominje 

kako je riješen problem prostora  i spremanja građe u Područnoj knjižnici Nova Rača, da je 

dosta zastarjela informatička tehnologija (računala) u Knjižnici. Također da je prošle godine 

došlo do promjene u Upravnom vijeću, zbog odlaska ravnatelja u mirovinu i kandidata na 

njegovo rado mjesto. Što se tiče djelatnika Knjižnice u 2020. g. troje djelatnika je otišlo u 

mirovinu i s tako smanjenim brojem djelatnika obavilo se sve zacrtano koliko su je moglo uz 

epidemiološka situaciju koja je išla tome u prilog manjku ljudstva. Od troje umirovljenih 

djelatnika tek jednog smo ove godine uspjeli povratiti. Prošle godine uspjeli smo i na Projektu 

„Erasmus plus“ s kojim bismo se uključiti u područje obrazovanja odraslih. Po pitanju 

knjižničnog fonda sve je bilo po planu, dok AV građa smanjena zbog znatno smanjene 

potražnje, a novitet su igračke u Bibilobusnoj službi. Također je dovršen i drugi dio 

digitalizacija „Bjelovarskog list“ koji je sada u cijelosti (raspoloživog fonda) dostupan preko 

internetske stranice. Od prošle godine aktivna je i aplikacija „e-knjižnica“, te i nova mrežna 

stranica Knjižnice. 

 

 Izvješće o radu Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar je jednoglasno usvojen. 

 

 



Ad.3.  Usvajanje Izvješća o izvršenju Proračuna Narodne knjižnice «Petar Preradović» 

Bjelovar za 2020 

 

Obrazlaže računovođa Jelena Iveković. Rashodi prate plan rada. Najveća stavka je nabava 

knjižne građe koji najviše podmiruje Ministarstvo Kulture, pa zatim Osnivač. Najveći trošak u 

2020. je nastao zbog promjena na sustavu grijanja te troškovi oko zgrada i sanacija samih 

prostora.  

 

 Izvješća o izvršenju Proračuna Narodne knjižnice «Petar Preradović» Bjelovar je 

jednoglasno usvojen. 

 

 

Ad.4.  Donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba usluga i radova Narodne knjižnice 

«Petar Preradović» Bjelovar 

 

 Trenutno važeći Pravilnik je zastario s obzirom na izmjene koje je u međuvremenu 

donio zakonodavac, te prema naputku Osnivača treba ga i uskladiti sa zakonskim odredbama 

te sukladno Revizijskom izvješću jednostavne robe, usluga i radova Narodne knjižnice «Petar 

Preradović» Bjelovar, i Planu djelovanja potpisanom od strane Osnivača 

 

Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba usluga i radova Narodne knjižnice «Petar 

Preradović» Bjelovar, je jednoglasno usvojen. 

 

 

Ad.5.  Donošenje odluke o zatvaranju filijale Rovišće i Veliko Trojstvo 

 

 Ravnateljica navodi da status filijala je već 10 g. ne riješen, fond je zastario, ne 

postojeći, izgubljen, filijale nisu nikad niti profunkcionirale u stvarnosti, već su samo bile više 

kao zamisao u koju se krenulo i sve je ostalo na tome. 

 

Odluka o zatvaranju filijala Rovišće i Veliko Trojstvo je jednoglasno usvojena. 

 

 

Ad.6.  Razno 

 

 Slaven Klobučar navodi da Grad i Turistička zajednica Bjelovar planiraju organizaciju 

Terezijane 2021. te da inicijalno postoji želja i namjera da se i Knjižnica uključi u program i 

održavanje manifestacije. 

 

 

Sastanak Upravnog vijeća završio je u 11,05 sati. 

 

 

 

Zapisničar:                                    Predsjednica Upravnog vijeća: 

Tomislav Žluticky-Iveković                                                                 Irena Rašo 

 

 

KLASA: 003-01/21-01 

URBROJ: 2103/01-12-01-21-07 

 

Bjelovar, 25.2.2021. 


