
CJENIK USLUGA 

GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE VINKOVCI 

ZA 2022. GODINU 
 

1. UPIS 

 

            Članstvo u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci traje godinu dana od dana upisa.  

 

 djeca, srednjoškolci, studenti i umirovljenici…………………………………..60,00 kn 

 odrasli…………………………………………………………………………..80,00 kn 

 kolektivni upisi (više od 15 članova)………………………………..................50,00 kn 

 Županijski bibliobus……………………………………………………………20,00 kn 

 mjesečni upis…………………………………………………………………...20,00 kn 

 

2. UPOTREBA RAČUNALA I CJENIK USLUGA 

  

 korištenje računala za članove Knjižnice je besplatno 

 računala za studijski rad moguće je rezervirati i na dulje vrijeme 

 korištenje računala za nečlanove Knjižnice 

30 minuta………………………………………………………………………...5,00 kn 

60 minuta……………………………………………………………………….10,00 kn 

 

3. TISKANJE CRNO-BIJELO 

 

 stranica A4………………………………………………………………………0,50 kn 

 stranica A3………………………………………………………………………1,00 kn 

 

4. TISKANJE U BOJI 

 

 stranica A4…………………………..……….………………………………….5,00 kn 

 stranica A3…………………………………..…………………………………10,00 kn 

 

 

5. FOTOKOPIRANJE CRNO-BIJELO 

 

 stranica A4………………………………………….…………………………..0,50 kn 

 stranica A3……………………………………………….……………………..1,00 kn 

 

6. FOTOKOPIRANJE U BOJI 

 

 stranica A4……………………………………………………..……………….5,00 kn 

 stranica A3…………………………………………………………….……….10,00 kn 

 

 

 



7. OSTALE USLUGE 

 

 međuknjižnična posudba (prema cjeniku Hrvatske pošte)……………….cca 25,00 kn 

 duplikat iskaznice……………………………………………………………...10,00 kn 

 rezervacija knjiga……………………………………………………………….5,00 kn 

 

Pravila posudbe građe iz Posudbenog odjela za odrasle i Dječje knjižnice mira 

 

Moguće je posuditi najviše 6 jedinica građe.  

Posuđena građa se može zadržati 14 dana nakon čega se plaća zakasnina od 0,50 kn po 

jedinici knjižnične građe i po danu. 

Produženje građe je moguće najviše ti puta. 

Posuđenu građu je moguće produžiti osobnim dolaskom u knjižnicu, telefonom ili putem 

interneta. 

Obnova zaduženja nije moguća nakon isteka roka za vraćanje ili ako je građa rezervirana. 

Građu je moguće rezervirati putem interneta. 

Lektiru i multimedijalnu građu nije moguće produžiti.  

Oštećena i izgubljena građa nadoknađuje se istom ili sličnom građom jednake vrijednosti. 

Novine časopisi se ne posuđuju. 

Korisnici s mjesečnim članstvom mogu posuditi najviše četiri knjige.  

 

 

Pravila posudbe građe iz Studijskog odjela 

 

Knjige iz Studijskog odjela moguće je posuditi na tri dana, od petka do ponedjeljka 

(izvanredno je moguće posuditi ranije ili vratiti kasnije knjige ako su petak ili ponedjeljak 

neradni dani). 

Moguće je posuditi najviše dvije knjige. 

Ne posuđuje se građa iz Zavičajne zbirke Cibaliana, Memorijalne knjižnice Ivana Vanje 

Radauša, referentne zbirke (rječnici, enciklopedije, leksikoni) te časopisi. 

Posuđene se knjige obavezno moraju vratiti u Studijski odjel. 

Produžavanje posudbe građe iz Studijskog odjela nije moguće. 

Zakasnina za nevraćenu građu iznosi 5,00 kn po knjizi za svaki dan kašnjenja. 

 

 

Prilikom svakog posjeta Knjižnici potrebno je pokazati člansku iskaznicu.  

 

Članska iskaznica je neprenosiva! 

 

 

                                                                                                   Predsjednica Upravnog vijeća 
                                                                                                          Marina Markić, prof. 

 

  


