
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VINKOVCI 

IVANA GUNDULIĆA 6 

32100 VINKOVCI 

 

 

ZAPISNIK 

 

s pete sjednice Upravnog vijeća održane dana 28. travnja 2020. godine u 10:00 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. Usvajanje privremenog opoziva Odluke o osnovici za izračun plaće zaposlenika 

Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci URBROJ: 955/2019 od 4. prosinca 2019. 

godine 

3. Usvajanje privremenog opoziva Odluke o uvećanju osnovne plaće za smjenski rad 

zaposlenicima Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci URBROJ: 956/2019 od 4. 

prosinca 2019. godine 

4. Donošenje Odluke o izmjenama Pravilnika o radu Gradske knjižnice i čitaonice 

Vinkovci 

5. Razno. 

 

 

Točka 1. 

Dnevni red i Zapisnik s prethodne sjednice jednoglasno su usvojeni. 
 

Točka 2. 

Zbog promjene gospodarskih okolnosti uslijed epidemije koronavirusa COVID – 19, a 

temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Vinkovaca, KLASA: 612-01/19-01/48, URBROJ: 

2188/01-02-20-7 Upravno vijeće donijelo je Odluku o privremenom opozivu Odluke o 

osnovici za izračun plaće zaposlenika Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci URBROJ: 

955/2019 od 4. prosinca 2019. godine. 

Za vrijeme privremenog opoziva navedene Odluke do daljnjega se primjenjuje osnovica za 

izračun plaće u visini od 2.977,80 kn, a prema Zaključku Gradonačelnika Grada Vinkovaca 

KLASA: 612-01/17-01/63, URBROJ: 2188/01-02-17-2 od 28. prosinca 2017. godine.  

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo opoziv. 



 

Točka 3. 

 

Zbog promjene gospodarskih okolnosti uslijed epidemije koronavirusa COVID – 19, a 

temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Vinkovaca, KLASA:612-01/19-01/48, URBROJ: 

2188/01-02-20-6 Upravno vijeće donijelo je Odluku o privremenom opozivu Odluke o 

uvećanju osnovne plaće za smjenski rad zaposlenicima Gradske knjižnice i čitaonice 

Vinkovci URBROJ: 956/2019 od 4. prosinca 2019. godine od 5% ako zaposlenik radi u 

smjenskom radu. 

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo opoziv. 

 

Točka 4. 

 

Usvajanjem privremenog opoziva Odluke o uvećanju osnovne plaće za smjenski rad 
zaposlenicima Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci mijenja se i Pravilnik o radu Gradske 

knjižnice i čitaonice Vinkovci od 2. lipnja 2015. godine, izmjenama Pravilnika o radu 
Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci od 27. lipnja 2017. godine, izmjenama Pravilnika o 

radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci od 29. siječnja 2018. godine i dopunama 
Pravilnika o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci od 4. prosinca 2019. godine u članku 

84. briše se stavak 2. koji glasi:  
(2) Osnovna plaća radnika povećava se 5%  za rad u drugoj smjeni, ako radnik radi 

u smjenskom radu. 

Izmjene Pravilnika o radu stupaju na snagu osam dana od dana donošenja.  

 
Točka 5. 

 

Nakon prethodno navedene i donesene odluke o izmjenama Pravilnika o radu Gradske 

knjižnice i čitaonice Vinkovci Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o usvajanju 
Izmjena Pravilnika o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci.  

 
Izmjena Pravilnika o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci objavit će se na Oglasnoj 

ploči Knjižnice dana 28. travnja 2020. godine, a stupa na snagu 6.svibnja 2020. godine. 
 

Točka 6. 

 

Uslijed promjene gospodarskih okolnosti vezano za epidemiju koronavirusa COVID – 19,  
Ravnateljica je predložila Upravnom vijeću poništenje natječaja za pomoćnog knjižničara 

(jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme), URBROJ: 89/2020 od 28. veljače 2020. godine.  
Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o poništenju natječaja. 

 
 

 

 

 

 

URBROJ: 255/2020 

Vinkovci, 28. travnja 2020. godine 

 



Zapisnik bilježi                           Predsjednica Upravnog vijeća 

Ivana Dražić                                             Marina Markić, prof. 


