
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VINKOVCI 

IVANA GUNDULIĆA 6 

32100 VINKOVCI 

 

 

ZAPISNIK 

 

s trinaeste sjednice Upravnog vijeća održane dana 19. studenoga 2020. godine u 10:00 sati 

u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci 

 

Prisutni: Marina Markić – predsjednica 

                Jasna Garvanović – članica 
                Tija Pažanin - članica 

                Helena Čačić - članica 
                 

Opravdano odsutni:  Vladimir Ćirić – član 
 

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

 
 

Dnevni red: 

 

1. Usvajanje dnevnog reda i Zapisnika s prethodne sjednice 

2. Izbor kandidata za diplomiranog knjižničara po raspisanom natječaju 

3. Usvajanje Financijskog izvješća za razdoblje I-IX 2020. godine 

4. Usvajanje Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja 

akata za 2021. godinu 

5. Razno. 

 

 

 

Točka 1. 

Nakon uvodne riječi predsjednice Upravnog vijeća, gospođe Marine Markić 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 neodređeno  vrijeme s punim radnim vremenom, sastala se u ponedjeljak, 9. 

studenoga 2020. godine. Na Natječaj je pristiglo 13 zamolbi. Nakon pregleda dokumentacije 
utvrđeno je da je 11 kandidata predalo potpunu dokumentaciju te se njihova prijava smatra 

urednom. Dva kandidata predala su nepotpunu dokumentaciju te se njihova prijava nije 
razmatrala. 

Sukladno Natječaju, poziv na testiranje (intervju) objavljen je na web stranici Gradske 
knjižnice i čitaonice Vinkovci, dana 9. studenoga 2020. godine. 

Testiranje je održano 12. studenoga 2020. godine s početkom u 13:00 sati u prostorijama 
Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci. Razgovor s kandidatima obavila je Komisija za 

pregled prijava na Natječaj. Razgovoru su pristupila 4 kandidata. Ostali kandidati koji su 



dostavili svoje prijave i ispunili uvijete iz Natječaja, a nisu se odazvali testiranju smatra se da 

su povukli svoju prijavu. 
Nakon obavljenog testiranja na kojem su se utvrđivale stručne, komunikacijske i motivacijske 

sposobnosti kandidata Komisija predlaže Ravnateljici da se u radni odnos primi Tena 
Blažević. 

Prilog Zapisniku: Zapisnik Komisije za pregled prijava na Natječaj 
                               Zapisnik Komisije s usmenog testiranja (intervjua). 

Nakon pregleda oba Zapisnika Komisije, Upravno vijeće Gradske knjižnice i čitaonice 
Vinkovci jednoglasno je prihvatilo prijedlog Ravnateljice da se u radni odnos (diplomirani 

knjižničar na neodređeno vrijeme) po raspisanom Natječaju primi Tena Blažević iz 
Vinkovaca. 

 

Točka 3. 

Članovi Vijeća dobili su u pisanom obliku Financijsko izvješće Gradske knjižnice i čitaonice 

Vinkovci za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine.  

Ukupni prihodi Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci iznosili su 2.906.284 kn, dok su 

rashodi za isto razdoblje iznosili 2.422.422 kn. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 

iznosili su 450.494 kn što čini višak prihoda poslovanja u navedenom razdoblju od 33.368 kn. 

Ako tome dodamo višak prihoda poslovanja – preneseni iz 2019. godine, višak prihoda 

poslovanja Knjižnice na dan 30. rujna 2020. godine iznosi  62.341 kn.  

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Financijsko izvješće Knjižnice za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. rujna 2020. godine. 

 

Točka 4. 

Temeljem članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom poslovanju (Narodne novine br. 7/09), a 

sukladno Pravilniku o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama 

stvaratelja i primatelja akata (Narodne novine br. 38/88), Upravnom vijeću Gradske knjižnice 

i čitaonice Vinkovci predložen je Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i 

primatelja akata za 2021 godinu. Planom se utvrđuju klasifikacijske oznake po sadržaju i 

broju dosjea koji proizlazi iz djelokruga rada Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci , a 

koristit će se u određivanju klasifikacijske oznake kao brojčane oznake predmeta po 

pojedinim vlastitim i primljenim aktima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. 

godine.  

Upravno vijeće Knjižnice jednoglasno je usvojilo Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih 

oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2021 godinu. 

 

Točka 5. 

Pod točkom Razno nije bilo rasprave. 

 

 

URBROJ: 570/2020 

Vinkovci, 19. studenoga 2020. godine 

 
Zapisnik bilježi                           Predsjednica Upravnog vijeća 

Ivana Dražić                                             Marina Markić, prof. 


