
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VINKOVCI 

IVANA GUNDULIĆA 6 

32100 VINKOVCI 

 

 

ZAPISNIK 

 

s četrnaeste sjednice Upravnog vijeća održane dana 30. studenoga 2020. godine u 9:00 sati 

elektronskim putem 

 

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. Drugi rebalans Knjižnice 

3. Izmjena Plana nabave za 2020. godinu 

4. Usvajanje Plana nabave za 2021. godinu 

5. Cjenik usluga za 2021. godinu 

6. Razno. 

 

 

 

Točka 1. 

Nakon uvodne riječi predsjednice Upravnog vijeća, gospođe Marine Markić dnevni red i 
Zapisnik s prethodne sjednice jednoglasno su usvojeni. 

 
Točka 2. 

Članovima Upravnog vijeća dostavljen je Prijedlog drugog rebalansa Financijskog plana 
Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci za 2020. godinu. Prijedlog rebalansa detaljno je 

razvrstan po izvorima financiranja, a uz njega članovi Vijeća dobili su i pisano obrazloženje 
za svaku stavku koja se mijenjala. 

Članovi vijeća jednoglasno su usvojili Izmjene i dopune Financijskog plana Knjižnice za 
2020. godinu. 

Prilog zapisniku: Tablice rebalansa 
                             Obrazloženje uz tablice. 

 

Točka 3. 



Izmjenom Plana nabave za 2020. godinu dodana je multimedijska oprema procijenjene 

vrijednosti 25.000,00 bez pdv-a. Multimedijska oprema odnosi se na projekt Virtualna 

stvarnost (VR) u Bibliobusu 2. Tvrtka Culex d.o.o. koja je radila virtualni svijet za potrebe 

Projekta ispostavila je ponudu u iznosu od 112.500,00 kn. Gradska knjižnica i čitaonica 

Vinkovci sudjelovala je iznosom od 31.250,00 kn.  

U ostalom dijelu Plan nabave Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci ostao je nepromijenjen.  

 

Točka 4. 

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članka 3. Pravilnika o planu 

nabave (NN 101/17), Upravnom vijeću Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci predložen je 

Plan nabave za 2021. godinu. Plan nabave donosi se za proračunsku godinu i njegov je cilj 

sustavno pronalaženje najpovoljnijeg načina nabave s obzirom na potrebe u okviru planskog 

razdoblja. Planiranje se temelji na procjeni potrebnih količina roba, radova i usluga. Planom 

nabave utvrđuje se popis predmeta nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 

20.000,00 kn, sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi. 

Plan nabave za 2021. godinu jednoglasno je usvojen. 

 

Točka 5. 

Ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci predložila je Upravnom vijeću sljedeće 

izmjene u cjeniku Knjižnice: 

- smanjenje iznosa za kolektivnu članarinu sa 60,00 na 50,00 kn 

- smanjenje iznosa zakasnine  za AV građu s 5,00 kn na 1,00 kn 

- uklanjanje iz cjenika usluga cijenu za prebacivanje na optički medij.  

Izmjene u cjeniku Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci jednoglasno su usvojene.  

 

Točka 6. 

Pod točkom Razno Ravnateljica je obavijestila članove Vijeća da će se u sljedećih mjesec 

dana potpisivati ugovori s općinama za Bibliobus za 2021. godinu.  

 

 

URBROJ: 603/2020 

Vinkovci, 30. studenoga 2020. godine 

 
Zapisnik bilježi                           Predsjednica Upravnog vijeća 

Ivana Dražić                                             Marina Markić, prof. 


