
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VINKOVCI 

IVANA GUNDULIĆA 6 

32100 VINKOVCI 

 

 

ZAPISNIK 

 

s druge sjednice Upravnog vijeća održane dana 29. siječnja 2020. godine u 11:30 sati 

u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci 

 

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

knjižnice i čitaonice Vinkovci 
3. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za otpis knjižnične građe Gradske 

knjižnice i čitaonice Vinkovci za 2020. godinu 

4. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci 

5. Razno.  
  

 

Točka 1. 

Dnevni red i Zapisnik s prethodne sjednice jednoglasno su usvojeni. 
 

Točka 2. 

Temeljem članka 7. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19 i 98/19), 

knjižnice su dužne redovito provoditi postupak revizije i otpisa građe sukladno pravilniku 
kojim se uređuje zaštita, revizija i otpis knjižnične građe. Povjerenstvo za otpis knjižnične 

građe, nakon pregleda fonda Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, predložilo je 
Ravnateljici da se iz fonda otpiše: 1.592 jedinice knjižne građe u vrijednosti od 116.650,75 kn 

i 9 jedinica neknjižne građe u vrijednosti od 473,51 kn, što sve skupa čini otpis knjižnične 

građe u vrijednosti  od 117.124,26 kn. 

Ravnateljica je zatražila suglasnost Upravnog vijeća za godišnji otpis knjižnične građe iz 
fonda Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci u vrijednosti od 117.124,26 kn. Upravno vijeće 

jednoglasno je dalo suglasnost za otpis knjižnične građe. 
Lista otpisanih primjeraka nalazi se u prilogu ovog Zapisnika. 

 

 



Točka 3. 

Ravnateljica Knjižnice donijela je Odluku o provođenju godišnjeg otpisa knjižnične građe 

Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci. Otpis knjižnične građe provodit će se tijekom 2020. 

godine. Upravnom vijeću Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci Ravnateljica je predložila 

članove Povjerenstva za otpis knjižnične građe iz fonda Gradske knjižnice i čitaonice 

Vinkovci, a iste je Upravno vijeće jednoglasno prihvatilo.   

 

 

Točka 4. 

Ukidanjem Ureda državne uprave mijenja se članak 44. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj 

djelatnosti (NN 17/19 i 98/19), a samim tim i Statut Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci te 

se u članku 33. stavak (2) mijenja i glasi: 

(2) Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata knjižnice obavlja ministarstvo nadležno 

za poslove kulture, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.  

 

Točka 5. 

Pod točkom Razno nije bilo rasprave. 

 

 

URBROJ: 35/2020 

Vinkovci, 29. siječnja 2020. godine 

 
 

Zapisnik bilježi                           Predsjednica Upravnog vijeća 
Ivana Dražić                               Marina Markić, prof. 

 


