
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VINKOVCI 

IVANA GUNDULIĆA 6 

32100 VINKOVCI 

 

KLASA: 023-01/21-01/01 

URBROJ: 2188/01-14-02-21-16 

Vinkovci, 15. lipnja 2021. godine 

 

 

ZAPISNIK 

s dvadesetdruge sjednice Upravnog vijeća održane dana 15. lipnja 2021. godine u 9,00 sati 

elektronskim putem 

 

Prisutni: Marina Markić – predsjednica 
                Jasna Garvanović – članica 

                Tija Pažanin – članica             
                Vladimir Ćirić – član  

                 Helena Čačić - članica   
 

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

 
Dnevni red: 

 

1. Usvajanje dnevnog reda i Zapisnika s prethodne sjednice 

2. Projektna prijava „Čitanjem do uključivog društva“ 

- potpisivanje ugovora za projekt „Kultura u pokretu“ – suglasnost 

3. Donošenje Odluke o potrebi raspisivanja natječaja za jednog diplomiranog i tri 

pomoćna knjižničara 

4. Razno. 

 

 

Točka 1. 

Dnevni red i Zapisnik s prethodne sjednice jednoglasno su usvojeni. 
 

Točka 2. 

 

Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci prijavila se na otvoreni poziv projektnog prijedloga 

pod nazivom „Čitanjem do uključivog društva“ – „Kultura u pokretu“ koje je raspisalo 

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske. U Vukovarsko-srijemskoj županiji 

Bibliobus je jedini oblik djelatnosti narodne knjižnice tj., knjižnična usluga pruža se 

isključivo putem pokretne knjižnice. 

Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova, tj. 

prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava. 

Vrijednost Projekta je 3.990.725,63 kn. 

 



Temeljem članka 14. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, Upravno vijeće 

Knjižnice ne može donijeti Odluku o ulaganjima i investicijskim radovima, nabavci opreme te 

stjecanju opterećivanju i otuđivanju pokretne imovine vrijednosti veće od 70.000,00 kn te je 

ovim putem zatražila  suglasnost Osnivača za potpisivanje ugovora navedenog Projekta.  

 

 

Točka 3. 

 

Ravnateljica Knjižnice obavijestila je Upravno vijeće o potrebi raspisivanju natječaja za 

jednog diplomiranog (VSS) i tri pomoćna knjižničara (SSS) na neodređeno vrijeme u 

Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci. 

Dva pomoćna knjižničara popunila bi upražnjena radna mjesta u Knjižnici radi odlaska 

zaposlenika u mirovinu. Diplomirani knjižničar popunio bi radno mjesto u Knjižnici radi 

povećanog opsega posla, a jedan pomoćni knjižničar popunio bi novootvoreno radno mjesto u 

Narodnoj knjižnici i čitaonici Bošnjaci. 

Upravno vijeće Knjižnice jednoglasno je donijelo Odluku o potrebi raspisivanja natječaja za 

navedena radna mjesta. 

 

 

 

Točka 4. 

Pod točkom Razno….nije bilo rasprave. 

 
 

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


