URBROJ: 364/2020
Vinkovci, 9. srpnja 2020. godine

ZAPISNIK
sa sedme sjednice Upravnog vijeća GKVK
Sjednica je održana u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci, u četvrtak, 9. srpnja
2020. godine, u 11:00 sati.
Prisutni:
Marina Markić – predsjednica
Vladimir Ćirić – član
Jasna Garvanović – članica
Tija Pažanin – članica
Helena Čačić – članica.
Ostali prisutni:
Vedrana Lugić, ravnateljica GKVK
Iva Grković, bilježi zapisnik

Predloženi dnevni red:
1. Usvajanje dnevnog reda i Zapisnika s prethodne sjednice
2. Usvajanje Financijskog izvješća Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci za
razdoblje od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. godine
3. Potpisivanje Ugovora o sufinanciranju, realizaciji i provođenju projekta
„Virtualna stvarnost (VR) u Bibliobusu 2“
4. Razno.
Točka 1.
Nakon uvodne i pozdravne riječi predsjednice Vijeća, gospođe Markić, jednoglasno
su usvojeni predloženi dnevni red i Zapisnik s prethodne sjednice.
Točka 2.
Ravnateljica GKVK, gospođa Lugić podnijela je i obrazložila Financijsko izvješće
GKVK za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. godine, jer je
računovotkinja GKVK, gospođa Dražić službeno odsutna. Financijsko izvješće GKVK
za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. godine jednoglasno je usvojeno.
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Točka 3.
Ravnateljica GKVK, gospođa Lugić obrazložila je zašto je potpisivanje Ugovora o
sufinanciranju, realizaciji i provođenju projekta „Virtualna stvarnost (VR) u Bibliobusu
2“ u dnevnom redu Upravnog vijeća GKVK. Temeljem članka 14., stavka 1 Statuta
Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci koji glasi: „Upravno vijeće: … - donosi odluku o
ulaganjima, investicijskim radovima, nabavci opreme te stjecanju, opterećivanju i
otuđivanju pokretne imovine vrijednosti od 30.000,00 do 70.000,00 kuna“ Upravno
vijeće GKVK trebalo bi dati suglasnost i potpisati Ugovor o sufinanciranju, realizaciji i
provođenju Projekta, jer je tvrtka Culex d.o.o. koja je radila virtualni svijet za potrebe
Projekta ispostavila ponudu u iznos od 112.500,00 kuna. Gradska knjižnica i
čitaonica Vinkovci treba bi sudjelovati u sufinanciranju u iznosu od 31.250,00 kuna,
isti toliki iznos sufinancirat će Vukovarsko-srijemska županija, a Ministarstvo kulture
RH sufinancirat će u iznosu od 50.000,00 kuna. Članovi Upravnog vijeća GKVK
jednoglasno su usvojili prijedlog o sufinanciranju Projekta je je predsjednica Vijeća,
gospođa Markić potpisala spomenuti Ugovor.
Predsjednice Vijeća, gospođa Markić predlaže da se svim gradskim osnovnim
školama uputi e-mail vezan za realizaciju navedenoga Projekta, koji će se realizirati
putem radionica u školama i školskim knjižnicama, kako bi škole na vrijeme uvrstile
radionice u svoj kurikulum.
Točka 4.
Nije bilo rasprave.

Sjednica završila u 11,30 sati.

Za Zapisnik:
Iva Grković
Predsjednica Upravnog vijeća GKVK:
Marina Markić, prof.

