
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VINKOVCI 

IVANA GUNDULIĆA 6 

32100 VINKOVCI 

 

KLASA: 023-01/21-01/01 

URBROJ: 2188/01-14-02-21-8 

Vinkovci, 19. ožujka 2021. godine 

 

ZAPISNIK 

 

 

s osamnaeste sjednice Upravnog vijeća održane dana 19. ožujka 2021. 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. Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci 

3. Donošenje odluke o povećanju koeficijenta zaposleniku 

4. Razno. 

 

 

 

Točka 1. 

Dnevni red i Zapisnik s prethodne sjednice jednoglasno su usvojeni. 
 

 

Točka 2. 

Obzirom da se Općinski načelnik Općine Bošnjaci gospodin Andrija Juzbašić obratio 

Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci sa Zahtjevom za osnivanje podružnice u Bošnjacima, 

Upravno vijeće izmijenilo je Statut Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci kako bi se u 

članku 8. stavak (1) dodalo:„….14. Narodna knjižnica i čitaonica Bošnjaci.“ 

Vezano uz izmjenu Statuta danas se predlaže Upravnom vijeću i izmjena Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci na način da se  

članak 6. mijenja i glasi: 
U skladu sa zahtjevima ustrojstva rada s načelom efikasnosti i ekonomičnosti obavljanja 

poslova u Knjižnici se organiziraju ustrojbene jedinice i to: 
 



1. Služba općih poslova 

2. Odjel za odrasle 
3. Dječji odjel – Dječja knjižnica mira 

4. Audiovizualni odjel 
5. Studijski odjel 

6. Zavičajna zbirka Cibaliana 
7. Spomen zbirka Ivana Vanje Radauša 

8. Služba nabave i stručne obrade knjižnične građe 
9. Služba informatike 

10. Matična služba za narodne i školske knjižnice Vukovarsko-srijemske županije 
11. Bibliobusna služba Vukovarsko-srijemske županije 

12. Grafički odjel 
13. Narodna knjižnica i čitaonica sv. Benedikta Nuštar 

14. Narodna knjižnica i čitaonica Bošnjaci. 
 

Slijedom navedenoga mijenja se i sistematizacija radnih mjesta na način da se Pravilniku u 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci dodaje: 

 
Ogranak – Narodna knjižnica i čitaonica Bošnjaci: 

- naziv radnog mjesta: voditelj ogranka 
- naziv radnog mjesta: pomoćni knjižničar 

 
uz detaljan opis poslova i radnih zadataka koji su navedeni u Odluci koja je sastavni dio ovog 

Zapisnika.  

Ova Odluka  bit će objavljena na oglasnoj ploči Knjižnice dana 19. ožujka 2021. godine, a 

stupa na snagu 8 dana od dana donošenja. 

 

Točka 3. 

Zaposlenik Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci Tihomir Marojević stekao je sve uvijete za 
zvanje knjižničarski savjetnik te smo od Osnivača zatražili suglasnost za povećanje 

koeficijenta zaposleniku.  
Temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Vinkovaca, KLASA: 612-01/21-01/83, 

URBROJ: 2188/01-02-21-2 od 11. ožujka 2021. godine Upravno vijeće Knjižnice prihvatilo 

je prijedlog da se zaposleniku Knjižnice Tihomiru Marojeviću priznaje više stručno zvanje -  

knjižničarski savjetnik te se sukladno navedenome dosadašnji koeficijent za obračun plaće 

mijenja i  povisuje  na 3,20. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i počet će se 

primjenjivati na isplati plaće za ožujak 2021. godine.  

Članak 8. 

 

Pod točkom Razno….nije bilo rasprave. 
 

 
Zapisnik bilježi                           Predsjednica Upravnog vijeća 

Ivana Dražić                                             Marina Markić, prof. 


