
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VINKOVCI 

IVANA GUNDULIĆA 6 

32100 VINKOVCI 

 

KLASA: 023-01/21-01/01 

URBROJ: 2188/01-14-02-21-18 

Vinkovci, 23. kolovoza 2021. godine 

 

 

ZAPISNIK 

s dvadesettreće sjednice Upravnog vijeća održane dana 23. kolovoza 2021. godine u 8,00 sati 

u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci 

 

Prisutni: Marina Markić – predsjednica      
                Tija Pažanin – članica             

                Vladimir Ćirić – član  
                 Helena Čačić - članica   

 
Opravdano odsutni: Jasna Garvanović – članica 

 
Ostali prisutni: Vedrana Lugić, ravnateljica 

                            Ivana Dražić, bilježi zapisnik 
 

Dnevni red: 

 

1. Usvajanje dnevnog reda i Zapisnika s prethodne sjednice 

2. Izbor kandidata po raspisanom natječaju za prijam u radni odnos od 2. kolovoza 2021. 

godine 

3. Razno. 

 

 

Točka 1. 

 

Dnevni red i Zapisnik s prethodne sjednice jednoglasno su usvojeni. 

 

Točka 2. 

 

Komisija za pregled prijava na natječaj za prijam u radni odnos sastala se 17. kolovoza 2021. 

godine i utvrdila sljedeće: 
 

a.) Na natječaj za radno mjesto 1. diplomirani knjižničar – jedan izvršitelj na neodređeno 
vrijeme s punim radnim vremenom, mjesto rada Vinkovci pristiglo je 12 zamolbi. 

Nakon pregleda dokumentacije utvrđeno je da 8 kandidata ima svu potrebnu 
dokumentaciju od kojih se 2 kandidata pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju 

prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima 
njihovih obitelji. Jedan od kandidata koji se poziva na pravo prednosti pri 

zapošljavanju je  zaposlen i time ne ispunjava uvijete prava prednosti. 



Nakon rasprave Upravno vijeće Knjižnice donijelo je Odluku da se u radni odnos primi 

Anamarija Kunštek iz Nuštra uz uvjet da dostavi i ostale propisane dokaze o pravu prednosti  
pri zapošljavanju.  

 
b.) Na natječaj za radno mjesto 2. pomoćni knjižničar – dva izvršitelja na neodređeno 

vrijeme s punim radnim vremenom, mjesto rada Vinkovci, pristiglo je 18 zamolbi. 
Nakon pregleda dokumentacije utvrđeno je da 2 kandidata imaju svu potrebnu 

dokumentaciju. 
Ravnateljica predlaže Upravnom vijeću da se u radni odnos primi Vlatka Cota iz Vinkovaca. 

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog te će se s navedenom kandidatkinjom, 
potpisati Ugovor o  radu na neodređeno vrijeme. 

 
Upravno vijeće na prijedlog Ravnateljice donosi Odluku o potrebi raspisivanja natječaja za 

dva pripravnika (SSS) u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci. Jedan pripravnik popunio bi 
upražnjeno radno mjesto u Knjižnici radi odlaska zaposlenika u mirovinu. Drugi pripravnik 

popunio bi novootvoreno radno mjesto u Narodnoj knjižnici i čitaonici Bošnjaci.  
Slijedom navedenoga Upravno vijeće predlaže da se donose Odluka o poništenju dijela 

natječaja za prijam u radni odnos. 
 

 

 

Točka 3. 

Pod točkom Razno….nije bilo rasprave. 
 

 
Zapisnik bilježi                           Predsjednica Upravnog vijeća 

Ivana Dražić                                             Marina Markić, prof. 


