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32100 VINKOVCI 

 

 

 

 

ZAPISNIK 

 

s desete sjednice Upravnog vijeća održane dana 30. rujna 2020. godine u 12:00 sati 

u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci 

 

Prisutni: Marina Markić – predsjednica 
                Vladimir Ćirić – član 

                Jasna Garvanović – članica 
                Tija Pažanin – članica 

                Helena Čačić - članica 
 

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

 
 

Dnevni red: 

 

1. Usvajanje dnevnog reda i Zapisnika s prethodne sjednice 

2. Izbor kandidata, diplomiranog knjižničara na određeno vrijeme po raspisanom 

Natječaju 

3. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave za opskrbu 

plinom 

4. Razno. 

 

 

 

Točka 1. 

Dnevni red i Zapisnik s prethodne sjednice jednoglasno su usvojeni. 

 
Točka 2. 

Komisija za pregled prijava na Natječaj za radno mjesto diplomirani knjižničar – 1 
izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom  (zamjena za rodiljni/roditeljski 

dopust) sastala se u ponedjeljak 28. rujna 2020. godine i utvrdila da je na Natječaj pristiglo 6 
zamolbi. 

Nakon pregleda dokumentacije utvrđeno je da dvoje kandidata nije predalo potpunu 
dokumentaciju, dok je preostalih četvero kandidata ispunilo sve potrebne uvjete iz Natječaja i 

prijava se smatra urednom. 
Upravno vijeće, na prijedlog Ravnateljice, jednoglasno je izabralo Domagoja Potlimbrzovića 

za obavljanje poslova diplomiranog knjižničara (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust). 
Prilog Zapisniku – Zapisnik komisije za pregled pristiglih prijava na Natječaj, URBROJ: 

456/2020 od 28. rujna 2020. godine. 



 

Točka 3. 

30. rujna 2020. godine istječe Ugovor o opskrbi plinom koji Knjižnica ima sklopljen s 

Plinarom istočne Slavonije. Slijedom navedenoga, Knjižnica je sukladno članku 6. Pravilnika 
o provedbi postupka jednostavne nabave od 14. studenoga 2019. godine poziv na dostavu 

ponuda za opskrbu plinom uputila, putem elektroničke pošte, sljedećim gospodarskim 
subjektima: 

 

1. PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o., Ohridska 17, Vinkovci, e-mail: 

prodaja@pis.com.hr, 
2. BROD-PLIN d.o.o., Matije Gupca 42, Slavonski Brod, e-mail: opskrba@brod-plin.hr, 

3. PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o., Alojzija Stepinca 2, Vukovar, e-mail: 

prodaja@ppd.hr. 
 

Rok za dostavu ponuda bio je 25. rujna 2020. godine, do 10:00 sati. 

U propisanom roku pristigla je jedna ponuda: 

 

Ponuditelj PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o., 

Ohridska 17, Vinkovci 

Datum ponude 23. 9. 2020. godine 

Cijena ponude (bez PDV-a) 31.080,00 kn 

PDV  7.770,00 kn 

Ukupna cijena ponude (s 

PDV-om) 

 38.850,00 kn 

 

Slijedom navedenoga Upravno vijeće Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci donijelo je 

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave za opskrbu plinom. 

 

Točka 4. 

Pod točkom Razno, Ravnateljica je obavijestila članove Upravnog vijeća o odlasku 

informatičara te je donijela odluku o potpisivanju Ugovora o usluzi održavanja računalne 

opreme i računalne mreže s BIT-om d.o.o., Vinkovci, na vremenski period od godinu dana.  U 

2020. godini planira se izrada Web-stranice Knjižnice. 

 

URBROJ: 485/2020 

Vinkovci, 30. rujna 2020. godine 

 
Zapisnik bilježi                           Predsjednica Upravnog vijeća 

Ivana Dražić                                             Marina Markić, prof. 
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