
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VINKOVCI 

IVANA GUNDULIĆA 6 

32100 VINKOVCI 

 

 

ZAPISNIK 

 

s devete sjednice Upravnog vijeća održane dana 15. rujna 2020. godine u 12:00 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 

                            Ivana Dražić, bilježi zapisnik 
 

 
Dnevni red: 

 

1. Usvajanje dnevnog reda i Zapisnika s prethodne sjednice 

2. Donošenje Odluke o izmjeni Pravilnika o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci 

3. Donošenje Odluke o uvećanju osnovne plaće za smjenski rad zaposlenicima Knjižnice  

4. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za diplomiranog knjižničara na određeno 

vrijeme – zamjena za rodiljni/roditeljski dopust.  

5. Razno. 

 

 

 

Točka 1. 

Dnevni red i Zapisnik s prethodne sjednice jednoglasno su usvojeni. 
 

Točka 2. 

 

Temeljem članka 26. i 27. Zakona o radu (NN broj 93/14, 127/17 i 98/19), Upravnom vijeću 
Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci predložena je izmjena Pravilnika o radu Gradske 

knjižnice i čitaonice Vinkovci, kojom se članku 84. dodaje stavak (2) koji glasi: 
 

(2) Osnovna plaća radnika povećava se 5% za sate rada ostvarene u drugoj smjeni, 

ako radnik radi u smjenskom radu.    

           

Izmjena Pravilnika o radu Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci objavljena je na Oglasnoj 

ploči Knjižnice 15. rujna 2020. godine, a stupa na snagu 23. rujna 2020. godine. 
 

 

 



Točka 3. 

Temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Vinkovaca od 20. srpnja 2020. godine, KLASA: 

612-01/19-01/48, URBROJ: 2188/01-02-20-11, Upravnom vijeću Gradske knjižnice i 

čitaonice daje se suglasnost za stavljanje izvan snage Odluke o privremenom opozivu Odluke 

o uvećanju osnovne plaće za smjenski rad zaposlenicima Gradske knjižnice i čitaonice 

Vinkovci, URBROJ: 251/2020, od 28. travnja 2020. godine. 

Upravno vijeće Gradske knjižnice i čitaonice na današnjoj sjednici donijelo je novu Odluku 

kojom se stavlja izvan snage Odluka o privremenom opozivu Odluke o uvećanju osnovne 

plaće za smjenski rad zaposlenicima Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci koji rade u 

smjenskom radu, URBROJ: 251/2020 od 28. travnja 2020. godine. 

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana donošenje. 

 

Točka 4. 

Temeljem Zaključka Gradonačelnika grada Vinkovaca od 18. kolovoza 2020. godine, 

KLASA: 612-01/20-01-79, URBROJ: 2188/01-02-20-9, Upravno vijeće jednoglasno donosi 

Odluku o raspisivanju natječaja za diplomiranog knjižničara na određeno vrijeme, zamjena za 

rodiljni/roditeljski dopust. Potrebna sredstva osigurat će se u Proračunu Grada Vinkovaca 

kroz financiranje redovne djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci.  

 

Točka 5. 

Pod točkom Razno nije bilo rasprave. 

 

 

 

URBROJ: 450/2020 

Vinkovci, 15. rujna 2020. godine 

 

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


