
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VINKOVCI 

IVANA GUNDULIĆA 6 

32100 VINKOVCI 

 

 

ZAPISNIK 

 

sa šeste sjednice Upravnog vijeća održane dana 11. svibnja 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. Donošenje Odluke o osnovici za obračun plaće ravnatelja Gradske knjižnice i 

čitaonice Vinkovci 

3. Usvajanje Financijskog izvješća Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci za razdoblje 

od 1. siječnja 2020. – 31. ožujka 2020. godine 

4. Prvi rebalans Knjižnice za 2020. godinu 

5. Razno: - Ljetno radno vrijeme Knjižnice. 

 

 

 

Točka 1. 

Dnevni red i Zapisnik s prethodne sjednice jednoglasno su usvojeni. 

 
Točka 2. 

Zbog promjene gospodarskih okolnosti uslijed epidemije koronavirusa COVID – 19, a prema 
uputi Gradonačelnika Grada Vinkovaca, KLASA: 612-01/20-01/82, URBROJ: 2188/01-07-

20-4,  ravnatelju Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci određuje se nova osnovica za 
obračun plaće u iznosu od  2.828,91 kuna.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za isplate plaća za svibanj, 

lipanj i srpanj 2020. godine. 

                                                   

Točka 3. 

Temeljem Okružnice Ministarstva financija o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja 

proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. 
ožujka 2020. godine, od 20. ožujka 2020. godine, zbog posebnih okolnosti nastalih pojavom 



bolesti COVID – 19 uzrokovanom epidemijom koronavirusa odgođena je predaja 

tromjesečnih financijskih izvještaja. 
Novom Okružnicom od 23. travnja 2020. godine utvrđen je novi rok predaje financijskih 

izvještaja i to do 11. svibnja 2020. godine. 
Članovi Vijeća dobili su u pisanom obliku Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja 

2020. godine do 31. ožujka 2020. godine.  
Ukupni prihodi Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci u navedenom razdoblju iznose 

855.027,00 kn dok su  rashodi poslovanja ostvareni u iznosu od 872.671,00 kn. Rashodi za 
nabavu nefinancijske imovine iznose 63.568,00 kn što daje manjak prihoda u iznosu od 

81.212,00 kn u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine.  
Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o usvajanju Financijskog izvješća.  

Prilog zapisniku: - Financijsko izvješće 
                            - Odluka o usvajanju Financijskog izvješća.  

 
 

Točka 4. 

S obzirom na smanjenje priljeva prihoda i na stanje u kojem se nalazimo, prema uputi 

Pročelnice za Kulturu i turizam Grada Vinkovaca morali smo planirati smanjenje troškova u 

sadašnjem i budućem razdoblju. Do daljnjega su odgođeni svi skupovi, predviđena okupljanja 

te promocije knjiga. Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci smanjila je sredstva Osnivača za 

94.800,00 kn, sredstva Vukovarsko-srijemske županije za 60.000,00 kn sredstva iz državnog 

proračuna 30.000,00 kn dok je Plan vlastitih sredstava smanjen za 44.300,00 kn. Novi Plan 

Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci za 2020. godinu iznosi 4.087.100,00 kn. 

 

Točka 5. 

Pod točkom Razno Ravnateljica Knjižnice izvijestila je Upravno vijeće o početku ljetnog 
radnog vremena Knjižnice. U razdoblju od 1. lipnja do 29. kolovoza 2020. godine Knjižnica 

će raditi ponedjeljak i utorak od 12,00 do 19,30 sati, a srijeda, četvrtak i petak od 8,00 do 
15,00 sati. 

 
 

 

 

URBROJ: 270/2020 

Vinkovci, 11. svibnja 2020. godine 

 

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


