
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VINKOVCI 

IVANA GUNDULIĆA 6 

32100 VINKOVCI 

 

 

ZAPISNIK 

 

s petnaeste sjednice Upravnog vijeća održane dana 22. siječnja 2021. godine u 11:00 sati 

u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci 

 

Prisutni: Marina Markić – predsjednica 

                Vladimir Ćirić – član 
                Jasna Garvanović – članica 

                Tija Pažanin – članica 
 

Opravdano odsutni: Helena Čačić - članica   
 

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

 
 

 
Dnevni red: 

 

1. Usvajanje dnevnog reda i Zapisnika s prethodne sjednice 

2. Suglasnost Upravnog vijeća o godišnjem otpisu knjižnične građe iz fonda Gradske 

knjižnice i čitaonice Vinkovci za 2020. godinu 

3. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za otpis knjižnične građe Gradske 

knjižnice i čitaonice za 2021. godinu 

4. Ogranak Nuštar – izmjena Financijskog plana za 2021. godinu 

5. Izmjena Pravilnika o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci 

6. Prijedlog izmjene Statuta 

7. Kultura u pokretu, projekt „Čitanjem do uključivog društva“ 

8. Razno. 

 

 

 

Točka 1. 

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

 
Točka 2. 

Upravnom vijeću Knjižnice dostavljen je Zapisnik o godišnjem otpisu knjižnične građe 
GKVK-a u 2020. godini. Povjerenstvo za otpis knjižnične građe nakon pregleda fonda 

Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci predlaže da se iz knjižničnog fonda otpiše: 
- 1511. sv. knjižne građe u vrijednosti 128.624,80 kn 

- 329 jedinica neknjižne građe u vrijednosti 21.641,88 kn. 
Ukupno je otpisano 1840 jedinica građe u vrijednosti od 150.266,68 kn. 



Na dan 31. prosinca 2020. godine Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci, Bibliobus 

Vukovarsko -srijemske županije i Narodna knjižnica i čitaonica sv. Benedikta Nuštar 
posjeduju fond od 164.106 jedinica knjižnične građe. 

Upravno vijeće Knjižnice dalo je Suglasnost za otpis knjižnične građe iz fonda Knjižnice u 
vrijednosti 150.266,68 kn. 

Prilog Zapisniku: Zapisnik o godišnjem otpisu knjižnične građe iz fonda GKVK-a u 2020. 
godini. 

 

Točka 3. 

Ravnateljica Knjižnice predložila je Upravnom vijeću imenovanje Povjerenstva za otpis 

knjižnične građe tijekom 2021. godine.  Za članove povjerenstva imenuju se: 

1. Kristina Videković, predsjednica 

2. Željka Djeke, članica 

3. Klaudija Mandić, članica. 

Zadaće Povjerenstva su: 

- izdvajanje za otpis dotrajale i zastarjele građe 

- provođenje otpisa građe prema zadanim kriterijima 

- utvrđivanje stvarnog stanja knjižničnog fonda i njegove materijalne vrijednosti. 

Upravno vijeće jednoglasno je imenovalo Povjerenstvo za otpis knjižnične građe koje će 

tijekom 2021. godine provoditi otpis knjižničnog fonda Gradske knjižnice i čitaonice 

Vinkovci. 

 

Točka 4. 

Općina Nuštar u svom je proračunu za 2021. godinu izdvojila iznos od 177.408,00 kn za 

financiranje Ogranka Nuštar te su bili prisiljeni odbiti potpisati Ugovor koji im je Knjižnica 

dostavila, a glasio je na iznos od 191.500,00 kn. Upravnom vijeću Knjižnice predlaže se 

smanjenje Financijskog plana za 2021. godinu za Ogranak Nuštar kako bi iznos bio na 

prošlogodišnjem nivou. 

 

Točka 5. 

Uredbom o visini minimalne plaće za RH za 2021. godinu (Narodne novine broj 119/20) 

utvrđena je minimalna bruto plaća u iznosu od 4.250,00 kn. Ravnateljica je zatražila od 

Osnivača suglasnost za izmjenu koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta čistačica – 

dostavljačica sa 1,30 na 1,40. Slijedom navedenog potrebno je izmijeniti Pravilnik o radu 

Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci.  

Temeljem Zaključka Gradonačelnika od 8. siječnja 2021. godine, KLASA: 612/01/21-01/01, 

URBROJ: 2188/01-02-21-2 Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o izmjenama 

Pravilnika o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci. Odluka stupa na snagu osam dana 

od dana donošenja. 

Prilog Zapisniku: Zaključak Gradonačelnika  

 

Članak 6. 

Općinski načelnik Općine Bošnjaci gospodin Andrija Juzbašić obratio se Gradskoj knjižnici i 

čitaonici Vinkovci sa Zahtjevom za osnivanje podružnice u Bošnjacima. Općina raspolaže sa 

100 m² primjereno uređenog prostora za knjižnicu i fondom od cca 4.800 knjiga. Napomenuo 

je da je Općina spremna osigurati potrebna sredstva za rad knjižnice koja uključuje 



financijska sredstva za plaću stručnog djelatnika i potrebnu informatičku opremu. Slijedom 

navedenoga Ravnateljica predlaže Upravnom vijeću izmjenu Statuta Gradske knjižnice i 

čitaonice Vinkovci kako bi se u članku 8. stavak (1) dodalo: 

„….14. Narodna knjižnica i čitaonica Bošnjaci.“ 

Upravno vijeće prihvatilo je prijedlog izmjene Statuta.  

 

Članak 7. 

Europski socijalni fond raspisao je natječaj za nabavu novog bibliobusa. Udio financiranja 

projekta iznosi 100% prihvatljivih troškova od kojih iz Europskih fondova dolazi 85%  

sredstava, a preostalih 15% iz sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske.  

Poziv „Čitanjem do uključivog društva“, usmeren je na povećanje socijalne uključenosti 

ranjivih skupina (djece i mladih do 25 godina, osoba starijih od 54 godine, nezaposlenih te 
pripadnike romskih i drugih nacionalnih manjina) kroz razvoj čitalačke pismenosti. Pozivom 

će se financirati aktivnosti pripreme i provedbe participativnih aktivnosti poticanja čitanja.  
Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci sa svojim partnerima: Vukovarsko-srijemskom 

županijom i Gradom Vinkovcima trenutno piše projekt za prijavu na Natječaj. 
 

Članak 8. 

Ravnateljica Knjižnice obavijestila je i pozvala članove Upravnog vijeća na otvorenje svečane 

izložbe Josipa Kozarca u utorak 26. siječnja 2021. godine u 11,00 sati koja će se održati u 
Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci, te im tom prigodom udijelila prigodan poklon – 

knjigu pod nazivom Nova rukopisna zbirka Ivana Kozarca kojoj je nakladnik Gradska 
knjižnica i čitaonica Vinkovci. 

 
 

 
 

KLASA: 023-01/21-01/01 

URBROJ: 2188/01-14-02-21-2 

Vinkovci, 22. siječnja 2021. godine 

 
Zapisnik bilježi                           Predsjednica Upravnog vijeća 

Ivana Dražić                                             Marina Markić, prof. 


