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Na temelju članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ 17/19), članka 
26. Statuta Grada Trogira („Službeni glasnik Grada Trogira,” broj 4/13, 9/13, 06/14, 1/18, 3/19, 5/20 i 
9/21), i članka 17. Statuta Gradske knjižnice Trogir („Službeni glasnik Grada Trogira 12/21), Gradsko 
vijeće Grada Trogira na svojoj 9. sjednici održanoj 26. kolovoza 2022. 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 osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Trogira“ 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Toni Zulim  

 

 

 

 



Na temelju članaka 40. i 41.Zakona o ustanovama („Narodne novine“ NN 76/93, 29/97, 29/97, 
47/99, 35/08, 127/19), članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne 
novine“ 17/19 i 98/19) i članaka 18. i 21. Statuta Gradske knjižnice Trogir, raspisuje se  

NATJEČAJ  
za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice 

1. Za ravnatelja Gradske knjižnice Trogir može se imenovati osoba koja uz opće, udovoljava 
i sljedećim uvjetima: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen 
studij, položen stručni knjižničarski ispit, najmanje pet godina rada u knjižnici, odlikuje 
se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete propisane 
statutom. 

2. Ravnatelj se imenuje na 4 godine i može biti ponovo imenovan.  
3. Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova. 
4. Uz vlastoručnu potpisanu prijavu na Natječaj, potrebno je priložiti:  

- prijedlog plana rada za mandatno razdoblje od 4 godine; 
- životopis; 
- dokaz o stručnoj spremi – diplomu (izvornik ili ovjereni preslik); 
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, 

putovnice ili domovnice); 
- dokaz o položenome stručnom knjižničarskom ispitu (preslik); 
- dokaz o potrebnom radnom stažu u knjižničarskoj struci (izvornik potvrde – 

elektronički zapis evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje); 
- 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 
ovjereni preslik). 

5. Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i nepravovremeno dostavljene prijave neće 
se razmatrati. 

6. Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od objave natječaja u Narodnim 
novinama. 

7. Prijave na natječaj s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno 
na pisarnicu Put Mulina 2a ili poštom na adresu: Gradsko vijeće Grada Trogira, Trg Ivana 
Pavla II 1./II, 21220 Trogir s naznakom: „Prijava na natječaj za ravnatelja Gradske 
knjižnice – ne otvarati“.  

8. O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u roku od 45 dana od isteka roka za 
podnošenje prijava.  


