
GAAD$KA KI.{Ix1IICA
ZANAR

Gradska knjiinica Zadar
UPRAVNO VIJECE

ZAPISNIK
s 16, sjednice Upravnog vije6a Gradske knjiinice Zadar,

odriane 11. srpnja 2016. g. u l3rOO sati

NazoEni na sjednici UV: Vinko Grgii, predsjednik UV-a, Maja Satalii, i Nada Radman, dlanice
UV-a, Doroteja Kamber-Konti6, ravnateljica KnjiZnice te Ljubica Colak voditeljica radunovodstva i
zapisnidarka.

Predsjednik Upravnog vije6a Vinko Grgi6, prof., oWorio je petnaestu sjednicu UV-a te uWrdio da
su na sjednici nazodni svi dlanovi UV-a, ravnateljica i Ljubica eolak kao zapisnidaraka. Zakljudio je da
postoji kvorum i da se odluke mogu donositi pravovaljano te predloZio sljededi

Dnevni red:

Ovjera zapisnika s 15. sjednice Upravnog vijeca Knjiinice
Financijsko izvje56e o radu Knjiinice za razdobUe f. sijeinja do 30. Iipnja 2016.
godine
Prijedlog Rebalansa IL Financijskog plana Knjiinice za 2016. godinu
R.azno

Ad 1. Zapisnik s petaneste sjednice Upravnoga vije6a jednoglasno je prihvaden.

Ad 2. Ravnateljica je upoznala dlanove UV-a s Financijskim izvjeSiem Knjiinice za razdoblje od
01. sijednja do 30. lipnja 2016. godine. Ukratko je obrazloZila pojedine stavke te zakljudno istaknula da je
Gradska knjiZnica u ovom izujeStajnom razdoblju realizirala 44,4L o/o ukupno planiranih prihoda za 20L6.
godinu, a rashode u iznosu od 46,73 o/o ukupno planiranih godiSnjih rashoda

Zakljutak: Upravno vije6e jednoglasno je prihvatilo Financijsko izvje56e Gradske
knjiinice za razdoblje od 01. sijeEnja do 30. lipnja 2016. godine (Odluka u privitku).

Ad 3. Ravnateljica je upoznala dlanove UV s prijedlogm Rebalansa II Financijskog plana KnjiZnice
za 20L6. godinu. Radi se o smanjenju sredstava za isplatu plaia (iz vlastitih sredstava i sredstava
Nacionalne zaklade za raanoj civilnog druSWa) i smanjenju sredstava za nabavu knjiZnidne grade, te o
poveianju sredstava za materijalne rashode. Najve6i dio pove6anja sredstava za materijalne trolkove
odnosi se na popravak bibliobusa i radovima na vatrodojavnom sustavu u Knjiinici.

Zak[juiak: Upravno vijede jednoglasno je prihvatilo Rebalans II Financijskog plana
Knjiinice za 2016. godine (Rebalans Financijskog plana i Odluka u privitku)

Ad 3. Razno - Nije bilo rasprave pod todkom razno.

Sjednica je zavrSila u 13:45 sati.

U Z.adru, 1.1" srpnja 2016.
Ur.br: 336/3-16

Zapisnik sastavila:
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