
Ur. broj: 9/2016 

Opatija, 25. veljače  2016. 

 

ZAPISNIK 

 

 

 Sa 105. sjednice Upravnog vijeća održane u prostorijama Gradske knjižnice i 

čitaonice "Viktor Car Emin" u Opatiji 25. veljače 2016. u 16,30 sati. 

  

 

 PRISUTNI: Aleksandra Tramontana 

 

          Josip Bačić 

 

          Jasminka Barković 

 

          Suzana Šturm-Kržić 

 

 

 

DNEVNI RED: 1. Usvajanje zapisnika sa 104. sjednice održane 22. siječnja 2016. 

         

              2. Izvješće o radu 2015. 

 

              3. Razno. 

  

     

 

1. Upravno vijeće usvojilo je zapisnik sa 104. sjednice održane 22. siječnja 

2016.  

      

    

2. Gradska knjižnica i čitaonica “Viktor Car Emin” Opatija sukladno 

planiranim financijskim sredstvima za 2015 od planom predviđenih 2.095.170 

kn realizirala je 2.016.001 kn . Ukupni izdaci za zaposlene u 2015. iznosili su 

1.571.021 kn . Osobni dohodci isplaćivali su se redovno kao i sva ostala 

davanja koja su obuhvaćena zakonskim odredbama, Kolektivnim ugovorom te 

važećim pravilnicima. 

Iznos od 444.980 kn utrošen je za materijalne troškove - redovni troškovi za 

energiju, telefon, komunalne usluge (voda i smeće), naknade za rad Upravnog 

vijeća, premije osiguranja (imovina i kurativa za djelatnike) i rashode za platni 

promet. Na izdacima za službena putovanja  su izdaci putovanja za odlazak na 

međubibliotečnu suradnju, na izdacima za stručno usavršavanje su kotizacije i 

troškovi stručnih edukacija, na ostalim naknadama troškova za zaposlene su  

isplate kilometraže za korištenje vlastitih automobila budući da Ustanova 

nema službeno vozilo. Na izdacima za uredski i potrošni materijal  su izdaci za 

uredski materijal, materijala za higijenske potrebe i njegu te stručne literature i 

dnevnog tiska za sve ogranke.  Na uslugama tekućeg i investicijskog 

održavanja su troškovi održavanja mrežnog programa temeljem ugovora sa 

VIVA info, Net-Comom . Na intelektualnim i osobnim uslugama  su troškovi 



za  osobe  koje su izvodile animacijsko-kulturna događanja. Troškovi 

reprezentacije odnose se za ugošćavanje prigodom istih. 

441.998 kn sredstva realizirano je shodno financijskom planu koji obuhvaća 

nabavu knjižne građe, dok  iznos od 64.896 kn obuhvaća nabavu opreme. 

Ravnateljica je izvijestila o vrlo bogatim i sadržajnim programima za 

korisnike knjižnice od vrtićarske do treće životne dobi tijekom protekle godine 

(grafomotoričke vježbe, kino pričaonica, igraonice na njemačkom, posjet 

dječjeg gradskog vijeća, tematske izložbe, …) Tijekom mjeseca lipnja 

provedena je revizija knjižnične građe na svim odjelima središnje knjižnice u 

Opatiji. Za vrijeme trajanja revizije knjige se nisu mogle posuđivati, ali je 

korisnicima omogućen povrat knjiga i ostale građe. Također im je bilo 

omogućeno čitanje dnevnog tiska u dvorani Kulturnog doma “Zora”.  

Izvješće je jednoglasno usvojeno. 

 

 

3. Razno: Ravnateljica je izvijestila da je u tijeku sređivanje kancelarijskog 

prostora. Obavljeno je bojanje zidova i montaža opreme te se sada dovršava 

popunjavanje polica. Tako će nakon 18 godina od useljenja u Zoru prostori biti 

osvježeni i funkcionalniji. Također je navela pripreme za skorašnje preseljenje 

knjižnice Mošćenička Draga iz neprimjerenog prostora u zgradi Općine u 

novoizgrađenu multifunkcionalnu zgradu. 

 

 

 

 

 

 

Zapisničarka: Predsjednica Upravnog vijeća: 

 

_______________ ___________________ 

Jasminka Barković    Aleksandra Tramontana 

 

 

 


