
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VINKOVCI 

IVANA GUNDULIĆA 6 

32100 VINKOVCI 

 

 

ZAPISNIK 

 

s treće sjednice Upravnog vijeća održane dana 6. ožujka 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 

                            Željka Djeke, bilježi zapisnik 
 

 
Dnevni red: 

 

1. Usvajanje dnevnog reda i Zapisnika s prethodne sjednice 
2. Usvajanje Izvješća o radu i Financijskog izvješća Gradske knjižnice i čitaonice 

Vinkovci za 2019. godinu 
3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu 

4. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. god. (vlastita sredstva) 
5. Razno: 

- obavijest o raspisivanju natječaja za pomoćnog knjižničara na neodređeno 
vrijeme zbog odlaska zaposlenika u starosnu mirovinu 

- obavijest o produljenju Ugovora o radu pomoćnom knjižničaru u Bibliobusu 
na određeno vrijeme. 

 

 

Točka 1. 

Dnevni red i Zapisnik s prethodne sjednice jednoglasno su usvojeni. 
 

Točka 2. 

Izvješće o radu i Financijsko izvješće za prethodnu godinu članovima Vijeća poslano je 

unaprijed. Ukupno ostvareni prihodi Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci u 2019. godini 

iznosili su 4.004.475,00 kn. Od ukupnog iznosa prihoda čak 62,10% dolazi iz proračuna 

Grada Vinkovaca za redovno poslovanje Knjižnice. 13,18% iz sredstava Ministarstva kulture 

koji su najvećim dijelom namijenjeni za kupnju knjižnične građe. 10,60% od općina 

Vukovarsko-srijemske županije i 3,55% od Županije Vukovarsko-srijemske za rad 

Bibliobusne službe, dok ostali prihode iznose 10,57%. Rashodi poslovanja Gradske knjižnice 

i čitaonice Vinkovci iznosili su 4.031.379,00 kn. Poslovanje tekuće 2019. godine završeno je 

s manjkom prihoda u iznosu od 26.904,00 kn, što je i planirano Financijskim planom 

Knjižnice za razdoblje 2019. – 2021. godine. Preneseni višak iz prethodnih godina iznosi 

55.878,00 kn, što s manjkom prihoda iz 2019. godine rezultira ukupnim viškom poslovanja na 



dan 31. 12. 2019. godine u iznosu od 28.974,00 kn. Financijsko izvješće jednoglasno je 

usvojeno. 

Svi planirani Programi izvršeni su u cijelosti. Nakon što je ravnateljica detaljno iznijela 
podatke iz Izvješća o radu isto je jednoglasno usvojeno. 

 

Točka 3. 

Izvješćem iz točke 2. predloženo je Upravnom vijeću Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci 

usvajanje rezultata poslovanja i donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja.  

Višak prihoda poslovanja iz 2019. godine u iznosu od 28.974,00 kn rasporedit će se 

Izmjenama i dopunama financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci za rashode 

poslovanja tijekom 2020. godine. 

 

Točka 4. 

Zbog nepredviđenih rashoda poslovanja, a u svrhu uravnoteženja Financijskog plana Gradske 

knjižnice i čitaonice Vinkovci, Upravnom vijeću predlažu se prve Izmjene i dopune 

financijskog plana (vlastita sredstva). Ukupni iznos Financijskog plana za 2020. godinu nije 

se mijenjao. Nakon rasprave, jednoglasno je donijeta Odluka o prihvaćanju Izmjena i dopuna 

financijskog plana za 2020. godinu. 

  

Točka 5. 

a.) Temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Vinkovaca od 26. veljače 2020. godine, 

KLASA: 612-01/20-01/79 i URBROJ: 2188/01-02-20-3 raspisan je natječaj za pomoćnog 

knjižničara na neodređeno vrijeme, zbog odlaska zaposlenika u starosnu mirovinu. S obzirom 

da Upravno vijeće odlučuje o zaposlenju stručnih djelatnika Knjižnice, Ravnateljica je 

izvijestila Upravno vijeće o raspisanom natječaju. Svi kandidati koji ispune formalne uvijete 

tražene u natječaju pristupit će pisanom testiranju, a kandidati koji zadovolje na pisanom 

testiranju pristupit će i usmenom testiranju. 

 

b.)   Temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Vinkovaca od 26. veljače 2020. godine, 

KLASA: 612-01/20-01/79 i UBRBOJ: 2188/01-02-20-4 produljen je Ugovor o radu 

pomoćnom knjižničaru u Bibliobusu na određeno vrijeme u trajanju od 12. mjeseci. 

 

c.)    Projekt Virtualna stvarnost u Bibliobus 2, je proširenje razvojnog Projekta Virtualna 

stvarnost (VR) u Bibliobusu koji je započeo 2018. godine, a sufinanciran je sredstvima 

Ministarstva kulture RH i Vukovarsko-srijemske županije. Projekt se i danas provodi, ali 

tehnologija za virtualnu stvarnost brzo se razvija i mijenja. Zbog toga, u planu je proširenje i 

nadogradnja Projekta te nabava opreme za interaktivnost s virtualnim okruženjem. Tvrtka 

Culex d.o.o. poslala je ponudu za Virtualno-interaktivnu aplikaciju za djecu koja iznosi 

112.500,00 kn. Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci trebala bi sudjelovati s iznosom od 

31.250,00 kn, a isti toliki iznos osigurala bi i Županija Vukovarsko-srijemska. Ostatak iznosa 

od 50.000,00 kn osiguralo je Ministarstvo kulture RH. 

 

URBROJ: 126/2020 

Vinkovci, 6. ožujka 2020. godine 

 
Zapisnik bilježi                           Predsjednica Upravnog vijeća 

Željka Djeke                                  Marina Markić, prof. 


