REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD TROGIR

Gradsko vijeće

Predmet:

Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice „Trogir“Trogir

Pravni temelj:

Zakon o ustanovama(„Narodne novine“ br. 76/93,29/97-isp. i 35/08),Zakon o
knjižnicama („Narodne novine“ br. 105/97,5/98,104/00 i 69/09), Statut Gradske
knjižnice Trogir („Službeni glasnik Grada Trogira“ br. 9/03,15/08 i 3/10) , Statut
Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ broj 4/13, 9/13, 6/14 i 1/18)

Nositelj izrade:

Upravni odjel za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada

Predlagatelj:

Odbor za izbor i imenovanje

Donositelj:

Gradsko vijeće Grada Trogira

Izvjestitelj:

Privremeni pročelnik Frane Žižak

Trogir, 2018. g.

Na temelju članka 26. Zakona o knjižnicama („N.N.“ br. 105/97. 5/98.104/00 i 69/09 , a u
svezi sa člankom 26. Statuta Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira“ br.6/09) , Gradsko
vijeće Grada Trogira u predmetu imenovanja ravnatelja Gradske knjižnice “ TROGIR “ Trogir na 13.
sjednici održanoj dana ……………………. donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja
GRADSKE KNJIŽNICE“TROGIR“Trogir
1. ……………………………. imenuje se za ravnatelja Gradske knjižnice “TROGIR“ Trogir na
vrijeme od četiri (4) godine.
2. Ovo Rješenje postaje izvršno danom dostave Rješenja imenovanom iztoč.1.ovog Rješenja.
3. Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Trogira da u ime grada Trogira sklopi Ugovor o radu sa
ravnateljem Gradske knjižnice „Trogir “Trogir.
O b r a zl o ž e nj e
Gradsko vijeće Grada Trogira je dana 23.srpnja 2018.g. donijelo zaključak o raspisivanju Natječaja
za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Trogir „TROGIR“ Trogir na vrijeme od 4(četiri)godine .
Natječaj je objavljen u „N.N.“ br. 70 dana 01.kolovoza 2018.g., web stranici Grada Trogira
www.trogir.hr , oglasnim pločama Grada Trogira te oglasnoj ploči Gradske knjižnice “ Trogir “
Trogir uzrok prijave od 8 (osam) dana od objave u „Narodnim novinama „.
U Natječaju su navedeni i uvjeti za imenovanje : završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
knjižničarskog usmjerenja, odnosno visoka stručna sprema 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 da se odlikuje stručnim,radnim,organizacijskim i komunikacijskim
sposobnostima . Pored toga trebalo je priložiti i životopis ,dokaz o stručnoj spremi -diploma(u
izvorniku ili ovjerenom presliku ) ,dokazo hrvatskom državljanstvu(preslika osobne iskaznice,vojne
iskaznice,putovnice ili domovnice),dokazo položenom stručnom ispitu za diplomiranog knjižničara
(preslika ), dokazo potrebnom radnom stažu u knjižničarskoj struci (izvornik potvrde-elektronički
zapis tih podataka HZMO )i 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).
U ostavljenom roku pristigla je jedna prijava i to Sande Marlais Buble,prof. izTrogira . Odbor za
izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Trogira razmatrao je pristiglu prijavu dana 23.kolovoza
2018. te su konstatirali da je ista pravodobna i potpuna te je prosljeđuju Gradskom vijeću Grada
Trogira na raspravu i odlučivanje .
Toč.2.Rješenja temelji se na članku 133.stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku(„Narodne
novine“ br. 47/09) te se sukladno članku 77.a. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj)samoupravi
(„Narodne novine“ br. 33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125708,36/09,150/11,
144/12,19/13-pročišćeni tekst,137/15-ispravak i 123/17) protiv pojedinačnih akata predstavničkog
tijela ne može izjaviti žalba već se može pokrenuti upravni spor.
Sukladno iznijetom Gradsko vijeće Grada Trogira odlučilo je kao u dispozitivu .
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti žalba ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnom
sudu u Splitu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja .
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Ante Piteša,ing.

