
GRADSKA KNJIŽNICA I  

ČITAONICA VINKOVCI 

IVANA GUNDULIĆA 6 

32100 VINKOVCI 

 

 

ZAPISNIK 

 

s konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća 

 održane dana 18. prosinca 2019. godine u 11,00 sati 

u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci 

 

Prisutni: Marina Markić 
                Vladimir Ćirić 

                Jasna Garvanović 
                Tija Pažanin 

                Helena Čačić 
 

Ostali prisutni: Vedrana Lugić, ravnateljica 
                            Ivana Dražić, bilježi zapisnik 

 
 

Dnevni red: 

 

1. Izvješće o izboru članova Upravnog vijeća te potvrđivanje mandata izabranih članova 

Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci 
2. Izbor predsjednika/ce i zamjenika/ce Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice 

Vinkovci 
3. Usvajanje Pravilnika o zaštiti arhivskog i dokumentarnog gradiva Gradske knjižnice i 

čitaonice Vinkovci  
4. Izmjene i dopune Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci za 2019. 

godinu (vlastita sredstva) 
5. Razno:   

           Cjenik knjižničnih usluga u 2020. godini 
           Informiranje Vijeća o potpisivanju ugovora s općinama za Bibliobus za      

           2020. godinu. 
 

 

Točka 1 

 

Temeljem Rješenja Osnivača od 11. prosinca 2019. godine, KLASA: 612-01/18-01/30, 

URBROJ: 2188/01-01-19-7 kojim se imenuju novi članovi Upravnog vijeća Gradske 
knjižnice i čitaonice Vinkovci iz redova Osnivača te temeljem članka 8. Poslovnika o radu 

Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, Ravnateljica potvrđuje mandat 
izabranim članovima.  

Iz redova Osnivača predstavnici su: Marina Markić, prof.,  mr. sc. Vladimir Ćirić i Jasna 
Garvanović, dipl. oec. 



Predstavnici Knjižnice su Tija Pažanin, prof., dipl. knjiž., koju su izabrali članovi Stručnog 

vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci i Helena Čačić, izabrana za predstavnika 
Knjižnice iz cijelog kolektiva. 

Mandat članova Upravnog vijeća stupa na snagu od dana konstituirajuće sjednice i traje 4 
godine, odnosno do 17. prosinca 2023. godine. 

 
Točka 2 

 

Članovi Upravnog vijeća iz svojih redova biraju predsjednika/cu  i zamjenika/cu Upravnog 

vijeća. Ravnateljica je predložila Marinu Markić za predsjednicu, a ostali članovi jednoglasno 
su prihvatili prijedlog. 

Za zamjenicu predsjednice Upravnog vijeća jednoglasno je izabrana Tija Pažanin. 
 

Članak 3 

 

Temeljem odredbi Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18 i  98/19), članaka 17. i 
18. Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04 i 106/07), 

članka 11. Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva 
(NN 90/2002) te  članka 14. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, Upravno vijeće 

Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci donijelo je Odluku o usvajanju novog Pravilnika o 
zaštiti arhivskog i dokumentarnog gradiva. Pravilnik je u prilogu. 

 

Članak 4 

 

Kako se bliži kraj godine, u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci radile su se zadnje 

izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu. Svi članovi Vijeća dobili su u pisanom 

obliku detaljno razrađen Plan prihoda i rashoda vlastitih sredstava do kraja godine te su ih 

jednoglasno usvojili. 

Prilog Zapisniku: obrazac - Izmjene i dopune Plana za 2019. godinu. 

 

Članak 5 

 

Pod točkom „Razno“ Ravnateljica je izvijestila članove o cijenama knjižničnih usluga za 

2020. godinu. Cijene su ostale nepromijenjene. Cjenik je u prilogu. 

Prema članku 10. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19),  općine i 

gradovi koji imaju više od 3.000 stanovnika dužni su samostalno ili zajedno osnovati narodnu 

knjižnicu kao ustanovu te njezinu podružnicu na svojem području ili osigurati uslugu 

pokretne knjižnice koja se pruža svim korisnicima koji žive na udaljenim područjima tih 

općina. 

Za 2020. godinu potpisani su ugovori s gotovo svim općinama naše Županije. Općina 

Markušica i Općina Vođinci jedine su općine koje su odbile uslugu pokretne knjižnice. 

 

 

URBROJ: 1006/2019 

Vinkovci, 18. prosinca 2019. godine. 

 

 
Zapisnik bilježi                                   Predsjednica 



Ivana Dražić                               Marina Markić, prof. 


