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PREDMET: Izvješće o radu za 2015.g. 
          - dostavlja se  
 
 
 Poštovani, 
 
 Dostavljamo Vam izvješće o realizaciji programa odnosno utrošku 
448.973,13 Kn za djelatnost Centra za kulturu Čepin i 20.000,00 Kn za 
nabavku knjižne i ne knjižne građe za Narodnu knjižnicu kako slijedi: 
 
 
I RAD KNJIŽNICE I ČITAONICE 2015. GODINE 

 
 

 Izložbe knjiga novih naslova 6 

    Tematske izložbe 6 

 Poseban program za Noć knjige (23. travnja) 

 Sudjelovanje u nacionalnoj kampanji za promicanje čitanja naglas djeci 

od rođenja „Čitaj mi!“ 

 Poseban program tijekom „Mjeseca hrvatske knjige“ (15. listopada – 

15. studenoga) 

 Dani otvorenih vrata 4 

 Organizirane grupne posjete djece Knjižnici 7 

 Kupljeno građe u vrijednosti: 50.758,63 Kn 

 Sredstva za nabavu:  Općina Čepin 20.000,00 Kn 

              Ministarstvo kulture RH 20.000,00 Kn 

              Osječko-baranjska županija 2.000,00 Kn 

                                              vlastita sredstva 8.758,63 Kn 
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 Ukupno prinovljeno:  

1.) 920 svezaka knjiga 

- Kupljeno: 519 svezaka 

- Otkup Ministarstva kulture RH: 301 svezak; vrijednosti 43.125,68       

Kn 

- Darovi: 100 svezaka 

2.) 3 naslova periodike 

- Kupljeno: 1 časopis 

- Dar: 2 časopisa 

 3.) zvučne građe: 4 

 4.) vizualne građe: 0 

 5.) elektroničke građe: 0 

 6.) društvenih igara: 1 

 Otpisane 833 dotrajale, uništene (nevraćene i izgubljene) i zastarjele 

knjige 

 Upisano članova: 699 (*značajan porast u odnosu na prethodne 

godine, ali još nismo zadovoljni u odnosu na ukupan broj 

stanovnika) 

 Posjeta korisnika: 11.429 

 Broj posuđenih knjiga izvan Knjižnice: 21.589 (*pad u odnosu na 

2014. zbog zatvorenosti Knjižnice radi selidbe – mjesečna je 

posudba u prosjeku oko 1500 svezaka) 

 Broj korištenih knjiga u Čitaonici: 211 

 Broj riješenih informacijskih zahtjeva: 380 

 Korištenje interneta: 327 pristupa; 501 sat 257 min 

 Stanje knjižnog fonda na dan 31. prosinca 2013. godine je: 26.296 

svezaka knjiga 

 Rad na katalogu: ukupno katalogizirano 13.657 knjižnih jedinica; 

vidljivo na: 

http://161.53.208.100/lb02/search.html 

 Mentorstvo vježbenicima (tri osobe) 

 

 

 

NABAVKA INFORMATIČKE OPREME 

 

Ministarstvo je kulture, u provođenju Programa Informatizacije ustanova u 

kulturi za 2015. godinu, osiguralo sredstva za nabavku informatičke opreme u 

iznosu od 10.000,00 kn, zahvaljujući čemu su nabavljena 4 nova prijenosna 

računala s licenciranim softverom za korisnike Čitaonice, čime smo 

dodatno podigli razinu kvalitete naših službi i usluga. Trenutno je korisnicima 

na raspolaganju 6 računala s pristupom internetu, od čega je jedno 

namijenjeno pretraživanju kataloga. 

http://161.53.208.100/lb02/search.html
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PROSTOR 

 

Povijesno je značajno zabilježiti adaptaciju i proširenje Knjižnice u 

2015.-oj godini.  

Prostor je u potpunosti obnovljen što je omogućilo i kvalitetniji način rada i 

organizacije knjižničnih službi i usluga. Knjižnica je proširena na cijeli kat 

zgrade čime je ukupna površina povećana sa 170m2 na  182 m2 

 

 Aktivni prostori: 165m² od toga: 

           Odjel za djecu i mlade: 44m² 

                                           Posudbeni odjel za odrasle: 63m² 

            Čitaonica: 36m² 

            Posebne zbirke 22m2
 

 Pomoćne prostorije: 17m2 

 

Gorući problem koji adaptacijom NIJE riješen jest problem Spremišta. 

Dosada smo raspolagali prostorom od 44m² koja su sada 

prenamijenjena u aktivni prostor. Ovu je problematiku NUŽNO ŽURNO 

RJEŠAVATI jer ni postojeći aktivni prostori nisu dostatni za smještaj 

postojeće građe. 

 

 

 

A K T I V N O S T I 

1.TEMATSKE IZLOŽBE 

1.1. Dan sigurnijeg Interneta 

9.-13.veljače 

Dan sigurnijeg Interneta obilježava se 10.veljače. Tim povodom, priredili smo 

izložbu knjiga koje se bave problematikom Interneta, društvenih mreža te 

virtualnog svijeta općenito. Također, uz izložbu knjiga postavili smo 

informativni plakat na kojem se može saznati ponešto o novim prijetnjama na 

Internetu, o pravilnom i sigurnom korištenju Interneta te se može naučiti kako 

sačuvati vlastiti identitet na društvenim mrežama. 

1.2. Međunarodni dan dječje knjige 

1.-12.travnja 

Povodom Međunarodnog dana dječje knjige uredili smo prigodno pano ispred 

Knjižnice te smo izložili nagrađivane dječje knjige i dječje knjige koje 

preporučuju knjižničari kao poučne i edukativne.  
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1.3. Priručnici za pripremu za državnu maturu 

13.travnja 

Maturanti tijekom travnja imaju popust od 50% na godišnju članarinu pa smo 

odlučili izložiti knjige koje bi im mogle poslužiti za pripreme za državnu 

maturu.  

1.4. „Mi u Knjižnici“ 

Nakon druženja u Knjižnici, djeca srednje vjerske skupine su likovno izrazila 

svoj doživljaj, a mi smo maštovite radove izložili javnosti. Zapamtili su police s 

knjigama, slikovnice, sjećaju se kako su sjedili za stolovima, ali i tete 

knjižničarke… 

 

1.5. Novo ruho zavičajne zbirke 

25.svibnja-5.lipnja  

Povodom Dana Općine Čepin Izložena su najnovija izdanja čepinskih autora, 

kao i građa o Čepinu (povijest, stručna literatura i sl.) Korisnici su bili 

oduševljeni izložbom, rado su prelistavali izloške i posuđivali ih.    

 

1.6. Obilježavanje međunarodnog dana pismenosti 

 8. rujna 

Izložba knjiga u povodu Međunarodnog dana pismenosti, knjige su na temu 

pismenosti, povijesti knjige, povijesti znanja, socijalnoj povijesti Hrvata i sl. 

Pano je prigodno uređen različitim materijalima vezanim uz pismenost. 

 

2. DANI OTVORENIH VRATA 

 28. svibnja  

Organizirali smo Dan otvorenih vrata kako bi mještanima omogućili besplatno 

učlanjenje u Knjižnicu, što je iskoristilo 25 osoba, a tijekom dana je Knjižnicu 

posjetilo 89 korisnika.  

08.rujna  
Besplatno učlanjenje u knjižnici povodom Međunarodnog dana pismenosti 
iskoristilo je 49 korisnika, knjižnicu je posjetilo 82 korisnika,  posudili su 122 
naslova, 1 korisnik je koristio računalo 60 minuta. 

 
11. studenoga – obilježavanje Dana hrvatskih knjižnica 

Organizirali smo Dan otvorenih vrata i akciju besplatnog upisa u Knjižnicu. 
Ovu je mogućnost iskoristilo 77 osoba, od kojih se 41 osoba prvi puta 
učlanila u našu Knjižnicu. Svjesni poteškoća privlačenja potencijalnih 
korisnika, posebno nas veseli ova brojka novih korisnika. Želimo im 
dobrodošlicu u svijet zaljubljenika u knjige i čitanje! 
 

30. prosinca   
Akcija besplatnog upisa u knjižnicu za sve stare, i nove korisnike povodom 
adaptacije prostora. Taj dan besplatni upis je iskoristilo 136 osoba. Knjižnicu 
je posjetilo 177 korisnika, posudili su 254 knjige.  
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3. AKCIJE POVOLJNIJEG UPISA 

 

3.1.  veljača - 50% popusta na članarinu za nezaposlene 

3.2.  ožujak - 50% popusta na članarinu za umirovljenike 

3.3.  travanj - 50% popusta na članarinu za maturante 

3.4.  svibanj - 50% popusta na članarinu za učenike osmih razreda 

3.5.  lipanj – 50% popusta na članarinu za studente 

3.6. srpanj - 50% popusta na članarinu svim osnovnoškolcima 
3.7. kolovoz - 50% popusta na članarinu za srednjoškolce 
3.8. rujan - 50% popusta na članarinu za učenike prvih razreda OŠ 
3.9. listopad - 50 % popusta na članarinu za sve predškolce 
3.10. studeni - 50% popusta na članarinu za dragovoljce domovinskog rata 

 

4. GRUPNI POSJETI  

 

4.1.  Posjet štićenica Stambene zadruge „Breza“ iz Čepinskih 

Martinaca 

siječanj  

Štićenike smo upoznali s radom knjižnice te im predstavili usluge koje bi njima 

mogle pomoći. Sve su štićenice besplatno upisane u knjižnicu te su 

dogovoreni organizirani mjesečni posjeti knjižnici.  

4.2.  Posjet DV Zvončić – maskenbal 

13. veljače 

U pokladno vrijeme posjetile su nas maškare iz DV Zvončić. Djeca obučena u 

prikladne kostime i maske, izrecitirala su i otpjevala prigodne pjesmice, a mi 

smo ih zauzvrat nagradili pokladnicama. 

4.3.  Posjet DV Zvončić – vjerska skupina 

4.ožujka 

U ožujku nas je posjetila vjerska skupina iz DV Zvončić. Djecu smo upoznali s 

knjižnicom i mogućnostima koje im se nude. Omogućili smo im razgledavanje 

slikovnica te smo im pročitali obrazovnu slikovnicu.   

4.4. Međunarodni dan dječje knjige – kampanja Čitaj mi! 

2.travnja 

Povodom Međunarodnog dana dječje knjige provodi se kampanja Čitaj mi! U 

sklopu ovogodišnje kampanje, organizirali smo čitanje djeci iz DV Zvončić. 

Djeci su slikovnice, uz ugodno druženje, čitali roditelji, djedovi te članice 

Čitateljskog kluba. 

4.5. Posjet učenika 2a i 2b razreda OŠ Vladimir Nazor 

15.travnja 

Učenici su posjetili sve važnije institucije u Čepinu te su svratili i do Knjižnice. 

Djeca su upoznata s radom i uslugama knjižnice, predstavljena im je 
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raznovrsna knjižna i ne knjižna građa koju knjižnica nudi te su im podijeljeni  

Vodiči za korisnike. Na izlasku iz knjižnice djeca su sudjelovala u ukrašavanju 

hodnika postavljajući šareno papirnato cvijeće po zidu. 

4.6. Posjet djece iz DV Zvončić – predškolci – obilježavanje Dana 

hrvatske knjige i Dana planeta Zemlje 

22.travnja 

Predškolska skupina iz DV Zvončić posjetila je knjižnicu kako bi se upoznala s 

uslugama koje im ona pruža i naučili kako im knjižnica sve može pomoći 

tijekom njihovog osnovnoškolskog obrazovanja.  

 

4.7. Posjet DV Zvončić – srednja vjerska skupina 

9. rujna 

U okviru projekta „Vrtić u Knjižnici, Knjižnica u Vrtiću“, u suradnji s 

odgojiteljicama Ginom Tolj i Željkom Hefer,  skupina od 24 mališana uvijek 

rado razgleda knjižnično blago. 

 

 
 5.NAŠE AKTIVNOTI  IZVAN KNJIŽNICE 
 

5.1. Roditeljski sastanak u DV „Zvončić“ 
6. svibnja 

Voditeljica Knjižnice se odazvala pozivu odgojiteljica i sudjelovala na 

roditeljskom sastanku s ciljem poticanja čitanja djeci od najranije dobi kako bi 

roditelje upoznala s Nacionalnom kampanjom za poticanje čitanja "Čitaj mi!", 

novopokrenutim projektom u suradnji s DV "Zvončić" "Vrtić u knjižnici - 

Knjižnica u vrtiću" te suvremenim službama i uslugama naše knjižnice. 

 

5.2. Posjet DV „Zvončić“ 

27. svibnja 10:00 sati   

Obilježavajući Dane Općine Čepin, Knjižnica je organizirala program u DV 

„Zvončić“ u suradnji s 2.b razredom OŠ V. Nazor pod vodstvom učiteljice 

Renate Viviora-Rous, u sklopu programa „Vrtić u knjižnici, knjižnica u 

vrtiću“. Osnovnoškolci su izveli plesne točke „Znanstvenik je fora“ i „Ljubav u 

vrtiću“, a Lu Maršalek, Klara Valenteković i učiteljica Renata su vrtićarcima 

čitale slikovnice. Sudionika je bilo više od 80: učitelji, odgojitelji, knjižničarka, 

djeca, roditelji…Svi su bili vrlo zadovoljni i s nestrpljenjem čekaju naredni 

susret. 

 

 5.3. Sudjelovanje na 1. „Art pikniku“ 

  7. lipnja 

Odazvali smo se zanimljivoj inicijativi udruge „Pozitivni i sretni“. Na 1. Art 

pikniku na travnjaku Centra za kulturu Čepin, Čitateljski klub „KljučČ“ je 

posjetiteljima preporučivao knjige i čitalo se na dekicama. 
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 5.4. Sudjelovanje na „Šarenoj nedjelji“ 

  5. srpnja 

Odazvali smo se pozivu udruge „Rame uz rame“ i čitali djeci na dekicama. 

 

 5.5. Sudjelovanje na 2. „Art pikniku 

  6. rujna 

Udruga „Pozitivni i sretni“ nas je pozvala kao goste-sudionike Art piknika na 

travnjaku Centra za kulturu. Čitateljski klub „KljučČ“ je posjetiteljima 

preporučivao knjige. 

 

6. ČITATELJSKI KLUB 

26.veljače  

Prvom sastanku čitateljskog kluba prisustvovalo je 12 osoba. Članove se 

upoznalo s funkcioniranjem čitateljskih klubova, modelima, kriterijima i 

pravilima rada. Raspravljalo se i o prvom naslovu o kojem bi se diskutiralo na 

sljedećem sastanku čitateljskog kluba u ožujku. Od nekoliko predloženih 

naslova, odabrana je „Suverena čitateljica“ autora A. Bennetta.  

 

 26.ožujka  

Na drugom sastanku raspravljalo se o pročitanoj knjizi autora A. Bennetta – 

Suverena čitateljica. Nakon rasprave određene su knjige za sljedeća dva 

sastanka.  

26.svibnja  

Raspravljalo se o "Šišmišu" Joa Nesboa.  

 

 30. lipnja 

Razgovaralo se o knjizi Zimski vrt spisateljice Kristin Hannah. 

28. srpnja  
„Van" japanske autorice Natsuo Kirino ocijenjen je visokom ocjenom 4,3. 
Unatoč sumornoj atmosferi i mračnim motivima, radnja je zanimljiva i 
zaokuplja pozornost čitatelja do samog kraja.  
 

25. kolovoza  
Analizirala se "Norveška šuma" Harukija Murakamija i ocijenjena vrlo dobro: 
3,5.  
 

27. listopada 
Čitateljski se klub okupio kod kućice-knjižnice kako bi, kao udomitelji, vidjeli u 
kakvom je stanju. Zadovoljni smo: kućica je čitava, uredna, ispunjena 
knjigama, mještani knjige i odnose, ali i donose...baš onako kako smo i 
zamislili. Provjerili smo sadržaj, utvrdili da je zadovoljavajući i nastavili 
druženje u općinskoj vijećnici jer se naša knjižnica adaptira. "Vijećali" smo o 
knjizi "Djevojka u vlaku" koja je ocijenjena srednjom ocjenom 3,9 - što i nije 
loše.  
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24. studenoga  

Razgovaralo se o knjizi koja je napisana po istinitom događaju o dvije sestre 
blizanke korejskog porijekla koje su razdvojene nakon rođenja…Knjiga se 
zove „Razdvojene“ autorice Bordier, Anais (jedna od blizanki iz knjige). 

 
29. prosinca  

Održan je zadnji susret čitateljskog kluba „KljučČ“ u ovoj godini. Svi su bili 
veseli, raspoloženi, ponijeli su i kolačiće ako se pitate zašto, odgovor je vrlo 
jednostavan. Tema knjige je bila „Klub Božićnih kolačića“ autorice Pearlman, 
Ann. 
 

7. NOĆ KNJIGE 

23.travnja 

13:00 – 19:00 Spoj s knjigom naslijepo: priredili smo knjige na poklon svim 

korisnicima koji posjete knjižnicu. Korisnici nisu znali koja knjiga se krije ispod 

omota, nego su knjige birali prema kratkom opisu koji se nalazio na omotu. 

14:00 – 15:30 Pjesnički susret i radionica „Čemu služe stvari“: U suradnji 

s udrugom Terra Podraviana iz Koprivnice predstavljena je knjiga dječje 

poezije "Čemu služe stvari?" Ivane Kranželić te je napravljena likovna 

radionica prema temi pjesme koja je ostavila najveći dojam na djecu ili je 

likovno poticajna. Djeca (učenici 6. i 8. razreda OŠ Miroslava Krleže) svoje su 

radove odmah i izložili u knjižnici. 

17:00 – 18:00 Radionica izrade svijeća: U suradnji sa Stambenom 

zajednicom "Breza" iz Čepinskih Martinaca pri Udruzi za rad s mladima 

"Breza" iz Osijeka organizirana je radionica izrade unikatnih svijeća za 

odrasle. Radionici je prisustvovalo 15-ak osoba, a kasnije su se pridružila i 

djeca koja su se zatekla u knjižnici tijekom radionice. 

18.00-19:00 Sat besplatnog upisa u Knjižnicu 

19:15-19:45 „Glazba kroz vrijeme“: Polusatni koncert udruge „Pozitivni i 

sretni“ kao presjek razvoja glazbe od Bacha do danas uz nastup acoustic 

banda. 

20:00-22:00 Predstavljanje novoosnovanog čepinskog čitateljskog kluba 

ujedno i treći sastanak čitateljskog kluba 

8. „LJETO U KNJIŽNICI“ (srpanj – kolovoz) 

Treću godinu zaredom održava se projekt „Ljeto u Knjižnici“ organizacijom 

igraonica tijekom srpnja i kolovoza, svake srijede od 10:00 do 11:00. Na prvoj 

su radionici (1.srpnja) djeca upoznata s društvenim igrama, pravilima 

ponašanja u Knjižnici, dječjim pravima i glagoljičnim pismom. Kroz ovaj smo 

program okupili sveukupno 40 djece, a svaki je put sudjelovalo 20-ak djece 

osnovnoškolskog uzrasta. Igrale su se memorijske igre glagoljice, pisanje 
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svog imena glagoljičnim pismom, predstavljena im je Metoda brainstorming, 

Pričosvijet i sl. Zadnja igraonica je održana 26.08.2015. 

 

9. MJESEC HRVATSKE KNJIGE (15.10.-15.11.)  

15. listopada 

Početak Mjeseca hrvatske knjige obilježen je akcijom vraćanja građe bez 

naplate zakasnine. 

Otvorena je prva čepinska „kućica knjižnica“ u suradnji sa Zakladom za 

razvoj lokalne zajednice Slagalica, čija nas je stručna suradnica Julijana 

Tešija upoznala s projektom i ciljevima. 

Promovirali smo knjigu „Turski most“ prvijenac osječke autorice Ljiljane 

Šapić, smatrajući da je jedan od najboljih načina obilježavanja početka 

Mjeseca hrvatske knjige predstavljanje jedne od hrvatskih knjiga. 

 

23. listopada - jednodnevna akcija „Upali lampicu i čitaj!“ 

Inicijativi kojoj je svrha popularizirati knjigu i čitanje priključila se i naša 

knjižnica. Čitali smo djeci DV Zvončić Čepin. Kao i uvijek, naše je druženje 

bilo veselo, zanimljivo i poticajno. Djeca su uživala u pročitanim pričama, a mi 

u njihovoj neposrednosti, razigranosti, ali i znanju. Čitanju je pomogla i 

lampica kako bi i simbolično istaknuli važnost knjige u rasvjetljavanju mraka 

nepismenosti i neznanja. 

26. listopada – posjet  starije „A“ skupine djece iz DV Zvončić 
U pratnji odgojiteljice Jelice Krstanović posjetila nas je starija „A“ skupina sa 
željom da ih upoznamo s funkcioniranjem male „kućice-knjižnice“. Najprije 
smo ih grupno učlanili u knjižnicu, kako bi mogli posuđivati slikovnice kod nas 
i pročitali im slikovnicu „Ljubav spašava živote“. Potom smo izašli ispred 
knjižnice kako bi djecu upoznali i s našom kućicom-knjižnicom. Svidjelo im se 
što mogu nešto iz kućice uzeti, ali isto tako i nešto donijeti. 
 

28. listopada – posjet srednje vjerske skupine DV "Zvončić"  
Skupina je grupno učlanjena u knjižnicu i danas su došli zamijeniti posuđenu 
građu. Pročitali smo im basnu "Cvrčak i mrav" i upoznali ih s kućicom-
knjižnicom. Uvijek nas razvesele svojim posjetom. 
 

06. studenoga - posjet starije B skupine djece Dječjeg vrtića 
„Zvončić“ 
U pratnji odgojiteljica Vesne Brekalo i Lidije Milković, skupina je upisana 
grupno u Knjižnicu, pročitali im jednu od priča o zečiću Karlu i pokazali im 
našu „kućicu-knjižnicu“. 
 

12. studenoga  
 Centar za mlade „Pozitivni i sretni“ Čepin u suradnji sa Francuskom 
alijansom Osijek i čitateljskim klubom „KljučČ“ organizirali su likovnu 
radionicu, čitanje ulomaka iz knjige, prikaz isječaka iz filma „Mali princ“ 
francuskog autora Antoine de Saint – Exuperyja. Na radionici je 
sudjelovalo 30-tak djece različitih dobnih skupina. 
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13. studenoga 
Mjesec hrvatske knjige završavamo sa oprostom zakasnine za sve korisnike 
knjižnice. 
 

10. OSTALE AKTIVNOSTI I SURADNJE 

 

10.1. U siječnju, uz svaku članarinu, knjiga na dar 

siječanj 

Tijekom siječnja, uz svaku članarinu – novu ili obnovljenu, korisnici su dobili 

knjigu na dar. 

 

10.2. Darivanje knjiga povodom Međunarodnog dana darivanja knjiga 

13.veljače 

Povodom Međunarodnog dana darivanja knjiga, koji se obilježava 14. veljače, 

odlučili smo darovati knjigu svakom korisniku koji posjeti Knjižnicu u petak, 

13. veljače.  

10.3. Radionica za odrasle – Ukrašavanje uskršnjih jaja 

24.ožujka 

Održana je prva ovogodišnja radionica za odrasle povodom Uskrsa. Gđa 

Lucija Meleš donijela je razne primjere oslikavanja, dekoriranja i ukrašavanja 

uskršnjih jaja. Radionici je prisustvovalo 11 sudi 

 
II OSTALE KULTURNE AKTIVNOSTI 
 

 kazališne predstave 9  (Dj. vrtić Zvončić; OŠ M. Krleže (2) ; OŠ “V. Nazor” 
(+ PŠ Briješće) ; Čepinski Martinci; Beketinci; Društveni dom u Livani i 
prigodna kazališna predstava povodom Božića u prostorijama udruge 
Pozitivni i sretni ), ulaz na sve predstave je bio besplatan i bile su vrlo 
dobro posjećene 

 prigodni programi   povodom Dana Državnosti, Dana općine Čepin, Dana 
Mrtvih 

 suradnja s osnovnim školama Čepina,  Dječjim vrtićem “Zvončić” Čepin, te 
mjesnim odborima Općine Čepin 

 suradnja s gospodarskim i drugim subjektima u Čepinu 
 
 
III NEREALIZIRANI PROGRAMI 
 

 stručna predavanja  

 književni susreti  

 koncerti (glazbeni programi)  

 izložbe slika  

 susreti s umjetnicima  

 amaterski programi 
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Nisu realizirani stoga jer Općina Čepin nije prihvatila financirati naš plan i 
program u cijelosti nego nam je doznačila naznačena sredstva bez da se 
očitovala o tome koji dio programa ne želi financirati, te je program realiziran u 
optimalnom odnosu financijskih sredstava i organizacijskih mogućnosti 
NAPOMINJEMO da više ne možemo sudjelovati u programu nabave knjižne 
građe po principu „kunu na kunu“ jer je Ministarstvo kulture zauzelo stav da 
Knjižnice u sastavu (one koje se nisu osamostalile) sufinancira sa simboličnim 
iznosom od 20.000,00 Kn). 
 
 
IV FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA PRIHODE IZ PRORAČUNA OPĆINE 
ČEPIN 
 

 
                           UKUPNO RASHODI   468.973,13     

3                       VRSTA RASHODA/IZDATKA   424.185,63     

31 Rashodi za zaposlene   140.623,72     

311 Plaće   112.392,27     

3111 Plaće za redovan rad     112.392,27     

312 Ostali rashodi za zaposlene       8.900,00     

3121 Ostali rashodi za zaposlene        8.900,00     

313 Doprinosi na plaće     19.331,45     

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje       17.420,84     

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti        1.910,61     

32 Materijalni rashodi   282.106,69     

321 Naknade troškova zaposlenima     14.723,00     

3211 Službena putovanja        4.082,00     

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život        7.985,00     

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika        2.656,00     

322 Rashodi za materijal i energiju       9.279,04     

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi        9.056,09     

3223 Energija   

3225 Sitni inventar i auto gume           222,95     

323 Rashodi za usluge   189.130,48     

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza        7.157,95     

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja     142.890,26     

3233 Usluge promidžbe i informiranja   

3234 Komunalne usluge        1.205,00     

3235 Zakupnine i najamnine   

3237 Intelektualne i osobne usluge       30.213,13     

3238 Računalne usluge        6.394,14     

3239 Ostale usluge        1.270,00     

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja     68.974,17     
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3291 
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 

slično 
      20.135,17     

3292 Premije osiguranja        4.636,20     

3293 Reprezentacija        3.254,20     

3294 Tuzemne članarine           300,00     

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja       40.648,60     

34 Financijski rashodi       1.455,22     

343 Ostali financijski rashodi       1.455,22     

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa        1.455,22     

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine     44.787,50     

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine     44.787,50     

422 Postrojenja i oprema     24.787,50     

4221 Uredska oprema i namještaj       24.787,50     

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti     20.000,00     

42411 Knjige u knjižnicama       20.000,00     

      
 

 
 
 Cjelovito financijsko izvješće o ukupnom poslovanju Ustanove; 
periodična i godišnje; kao i sva propisana prateća dokumentacija (sukladno 
računovodstvenim standardima, ali i na izričito traženje Upravnog odjela za 
računovodstvo i financije dostavili smo vam preslike traženih konto kartica i 
svih računa evidentiranih u njima, kao i izvoda banke) dostavljano Vam je 
putem računovodstvenog servisa Klopkos Osijek koji za nas vodi financijsko 
računovodstvene poslove, i stoji vam na usluzi za sva eventualna dodatna 
pitanja i/ili izvješća. 
 
 Zahvaljujemo Vam na potpori i razumijevanju, te se nadamo da ćemo 
zajedničkim naporima uspjeti realizirati plan i program za 2016. godinu. 
 
 
 S poštovanjem! 
 
 
 
 

Željko Mamić, mag.educ.philol.croat. 
ravnatelj 


