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Temeljem članka 18. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci Upravno vijeće Gradske 
knjižnice i čitaonice Vinkovci na svojoj sjednici održanoj 29. siječnja 2018. godine donosi  

  
 

ODLUKU 

o izmjenama Pravilnika o radu 

Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci 

 

 

I 

 

U Pravilniku o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci od 02. lipnja 2015. godine članak 

81. mijenja se i glasi: 
 

 
Članak 81. 

(1)  Koeficijent složenosti poslova pojedinih radnih mjesta radnika kod Poslodavca određuju 
se kako slijedi: 

 
POSLOVI        KOEFICIJENTI 

 
1. Ravnatelj (VSS)……………………………………………………….4,24 

4. Viši knjižničar (VSS)………………………… ………………………3,00 
5. Diplomirani knjižničar (VSS)………………………………...……….2,80 

6. Knjižničar (VŠS)…………………...………………………………….2,40 
7. Pomoćni knjižničar (SSS)……………………………………..……….2,00 

 
OPĆI POSLOVI       KOEFICIJENTI 

 
1.         Računovođa  (VSS)……………..……………………..…………….…2,80 

2.         Računovodstveni i administrativni referent (SSS)…………………..…2,00 
3.         Tajnik (VSS) ….………………………...……………..…………….…2,80 
4. Informatičar (VSS)….………………….……………………………….2,80 

5. Blagajnik (SSS)………………………….……………………………...2,00 
6.         Vozač Bibliobusa (SSS)………….…………………………………….1,90 

7. Domar (SSS)……………………………………………………………1,90          
8.         Čistačica-dostavljačica (NSS)……………..…………………………...1,30 

  



(2)  Za vrijeme trajanja pripravničkog staža plaća pripravnika iznosi 75% od plaće radnog 

mjesta za koje se pripravnik osposobljava. 
 

II 

U Pravilniku o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci od 02. lipnja 2015. godine članak 

82. mijenja se i glasi:  
 

Članak 82. 

(1)  Za obavljanje poslova voditeljstva pripadajući koeficijent radnika određen člankom 81. 

ovoga Pravilnika uvećat će se kako slijedi: 
●  voditeljima područnih knjižnica za ……………………...........................20% 

●  voditeljima ogranka, zbirki i odjela …………… …………………...…...10% 
●  radniku koji obavlja posao izvan ustanove (bibliobus i sl.)……… ...……..5% 

 
 

 
III 

 

Temeljem članka 18. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci Upravno vijeće Gradske 

knjižnice i čitaonice Vinkovci na svojoj sjednici održanoj 29. siječnja 2018. godine donosi  
 

ODLUKU 

o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci 

 

U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci od 
02. lipnja 2015. godine u „popisu poslova i radnih zadataka u Knjižnici“ kod naziva radnog 

mjesta: Informatičar, mijenja se i glasi: „Stručna sprema: Završen diplomski sveučilišni studij 
ili stručni studij iz područja elektrotehnike, informatike, matematike ili informacijskih 

znanosti, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema.“ 
 

Vinkovci, 29. siječnja 2018. godine  

 

                                                                                                                               Predsjednica Upravnog vijeća: 

                                                                                                                                       Marina Markić, prof. 


