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Na temelju članaka 37. Statuta Grada Trogira (»Službeni glasnik Grada Trogira«, broj 4/13,
9/13, 6/14 i 1/18), radi utvrđivanja prijedloga zaključka kojeg donosi Gradsko vijeće, Odbor za izbor i
imenovanje donio je sljedeći

Zaključak
1. Utvrđuje se prijedlog Zaključka o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja Gradske knjižnice
Trogir , sukladno tekstu koji se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.

2. Prijedlog zaključka iz točke 1. će se uputiti Gradskom vijeću Grada Trogira na odlučivanje.

PREDSJEDNIK ODBORA
Dubravko Škokić
……………………..
DOSTAVITI:
1.
2.
3.
4.

Gradsko vijeće, svima
Upravni odjel za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada
Evidencija
Arhiva

Na temelju odredbe članka 17. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ broj
105/97,5/98,104/00 i 69/09)i članka 26. Statuta Grada Trogira (»Službeni glasnik Grada Trogira«, broj
4/13, 9/13 i 6/14), Gradsko vijeće Grada Trogira na svojoj 12. sjednici održanoj ……….. . 2018. godine,
donijelo je sljedeći
Zaključak
o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Trogir

Članak 1.
Raspisuje se natječaj za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Trogir u tekstu koji se prilaže
ovom zaključku i čini njegov sastavni dio.
Članak 2.
Zadužuje se Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Trogira za provedbu
cjelokupnog postupka natječaja iz ovog zaključka .
Odbor za izbor i imenovanje objaviti će natječaj, zaprimati prijave ,izvršiti otvaranje prijava,
sačiniti zapisnik o radu te uputiti prijedlog akta Gradskom vijeću na daljnje odlučivanje.
Odbor za izbor i imenovanje ponovit će natječaj u slučaju da na natječaj ne pristigne ni jedna
prijava ili prijave budu nepotpune ili nepravovremene .
Članak 3.
Ovaj zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenog glasniku Grada
Trogira“.
KLASA:
URBROJ: 2184/01-31/01-18-1
Trogir, …………... 2018. godine

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Ante Piteša,ing.

Obrazloženje

Člankom 27.Zakona o knjižnicama određeno je da javni natječaj za ravnatelja knjižnice koja
ima do 5 zaposlenih raspisuje i provodi osnivač.
Člankom 17. i 18. Statuta Gradske knjižnice Trogir određeno je da ravnatelja imenuje i
razrješava predstavničko tijelo osnivača , a u natječaju se objavljuju uvjeti koje kandidati moraju
ispunjavati ,vrijeme na koje se imenuju ,rok do koje se primaju prijave ,rok u kojem se kandidati
obavještavaju o izboru. Rok do kojeg se primaju prijave ne može biti kraći od 8 dana od objave
natječaja, a rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru ne može biti duži od 45 dana od isteka roka
za podnošenje prijava. Ravnatelja se imenuje na vrijeme od 4 godine i ista osoba može biti ponovno
imenovana za ravnatelja.Ovim se ovlaščuje Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća grada Trogira
da obavi sve radnje u svezi raspisivanja natječaja i da nakon provedenog postupka predloži Gradskom
vijeću akt o imenovanju ravnatelja.
Temeljem iznijetog predlaže se kako je navedeno.
PRIVREMENI PROČELNIK
Frane Žižak,mag.oec.
…………………….

NACRT PRIJEDLOGA
Na temelju članka 40. i 41.Zakona o ustanovama (“Narodne novine ” br. 76/93,29/97-isp.,47/99-isp.
I 35/08 ) ,članka 27. Zakona o knjižnicama («Narodne novine»br. 105/97,5/98,104/00 i 69/09) na
temelju članka 18. i 21. Statuta Gradske knjižnice Trogir , Grad Trogir raspisuje se
NATJEČAJ
ZA IMENOVANJE RAVNATELJA
GRADSKE KNJIŽNICE TROGIR
1.Za ravnatelja GRADSKE KNJIŽNICE TROGIR može se imenovati osoba koja uz opće udovoljava
i slijedećim uvijetima : završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog
usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi
prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i najmanje 5 godina
rada u knjižničarskoj struci te se odlikuje stručnim,radnim,organizacijskim i komunikacijskim
sposobnostima
2. Ravnatelj se imenuje na 4 godine i može biti ponovno imenovan .
3.Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
4.Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti :
- životopis,
-dokaz o stručnoj spremi -diploma(u izvorniku ili ovjerenom presliku ) ,
-dokaz o hrvatskom državljanstvu(preslika osobne iskaznice,vojne iskaznice,putovnice ili domovnice)
-dokaz o položenom stručnom ispitu za diplomiranog knjižničara (preslika ),
- dokaz o potrebnom radnom stažu u knjižničarskoj struci (izvornik potvrde-elektronički zapis tih
podataka HZMO ),
- uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za
kazneno djelo ne starije od 6 mjeseci od objave natječaja (original ili ovjerena preslika)
5.Prijave sa nepotpunom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće se
razmatrati.
6.Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja u “Narodnim novinama” .
7.Prijave na natječaj s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvijeta dostavljaju se neposredno na
pisarnicu Put mulina 2a ili putem pošte na adresu Gradsko vijeće Grada Trogira Trg Ivana Pavla II
br.1 21 220 Trogir se s naznakom : „Prijava na natječaj za ravnatelja Gradske knjižnice Trogir –
ne otvarati”.
8.O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za
podnošenje prijava .

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE
GRADSKOG VIJEĆA GRADA TROGIRA

