
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VINKOVCI 

IVANA GUNDULIĆA 6 

32100 VINKOVCI 

 

 

 

ZAPISNIK 

 

s jedanaeste sjednice Upravnog vijeća održane dana 21. listopada 2020. godine u 12:00 sati 

u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci 

 

Prisutni: Marina Markić – predsjednica 

                Vladimir Ćirić – član 
                Jasna Garvanović – članica 

                 
Opravdano odsutni:  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. Usvajanje Prijedloga financijskog plana za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 

2023. godinu 

3. Razno. 

 

 

 

Točka 1. 

Nakon uvodne riječi predsjednice Upravnog vijeća, gospođe Marine Markić dnevni red i 

Zapisnik s prethodne sjednice jednoglasno su usvojeni. 
 

Točka 2. 

 

Prijedlog Financijskog plana Gradske Knjižnice i čitaonice Vinkovci  za 2021. godinu iznosi 

4.955.560 kn. Taj iznos podijeljen je po sljedećim izvorima financiranja: 

- iz proračuna Grada Vinkovaca………………………………………….……..…....3.010.300 

- iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture RH)………….……………………..… .669.960 

- iz županijskog proračuna …………………………………….………………….........255.100 

- iz općinskih proračuna……………………………………………………….…….... .344.400  

- Općina Nuštar za financiranje Ogranka………………………………….…………... 191.500  

- vlastiti prihodi………………………………………………………………….…….. 264.300   

- donacije………………………………………………….……………………….……200.000 

- donos viška iz prethodne godine…………………………………………………….….20.000 



 

Ukupni troškovi za program Stručno, administrativno i tehničko osoblje planirani su u iznosu 

od 3.117.900 kn. Najveći dio iznosa odlazi na plaće s doprinosima koji iznose godišnje 

2.906.500 kn. Program Opći poslovi planiran je u iznosu od 432.500 kn. Program Tekuće i 

investicijsko održavanje planiran je u iznosu od 75.500 kn. Plan programa Knjižničarska 

aktivnosti iznosi 291.460. kn dok je program Kapitalno ulaganje u knjižničarsku aktivnost 

planiran u iznosu od 1.038.200 kn. To se najvećim dijelom odnosi na kupnju knjiga u iznosu 

od 905.000 kn. 

 

Vlastiti prihodi Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci iznose oko 260.000 kn na godišnjoj 

razini. Od navedenog iznosa 100.000 kn raspodjeljuje se na kupovinu knjiga. Višak 

poslovanja s kojim planiramo završiti 2020. godinu iznosi 20.000 kn. Višak se planira utrošiti 

na kupovinu knjiga. Obzirom da Osnivač ne pokriva sve troškove režija, Knjižnica ih troši 

prema potrebi. 

 

Ravnateljica je iznijela detaljan plan predviđenih  projekata koji bi se odvijali tijekom godine, 

a to su (osim redovitih programa kao što su Nabava knjiga i Nabava informatičke opreme) 

Inbook, Stručni skup povodom 145. godina Knjižnice, Okrugli stol o pokretnim knjižnicama, 

Bebe u Knjižnici, Male vinkovačke, Tisak knjige Anice Bilić, VR u BIB 2+ i Treći festival 

dječje knjige u Vinkovcima. 

Prilog Zapisniku – tablica Programa po izvorima financiranja. 

 

Projekcija Plana za 2022. godinu planirana je u ukupnom iznosu od 4.768.600 kn dok je 

projekcija Plana za 2023. godinu planirana u iznosu od 4.828.400 kn. 

Prilog Zapisniku – detaljno Obrazloženje uz prijedlog financijskog plana Gradske knjižnice i 

čitaonice Vinkovci za 2021. godinu. 

 

Točka 3. 

Pod točkom Razno nije bilo rasprave. 

 

 

 

 

URBROJ: 520/2020 

Vinkovci, 21. listopada 2020. godine 

 
Zapisnik bilježi                           Predsjednica Upravnog vijeća 

Ivana Dražić                                             Marina Markić, prof. 


