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Na temelju članka 26. i 27. stavka 2. Zakona o knjižnicama (NN br. 105/97, 5/98, 104700,
87/08, i 69/09.), članka 3. Zakona o upravljanju Javnim ustanovama u kulturi (NN br. 96/01),
članka 30. Statuta Grada Bakra (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 25/09.,
37/09., 7/13., 44/13.) i (Službene novine Grada Bakra 11/14.) , članka 6. Odluke o osnivanju
javne ustanove pod nazivom „Gradska knjižnica Bakar“ (Službene novine Primorskogoranske županije br. 6/07) te članka 14. Statut Javne ustanove „Gradska knjižnica Bakar“
Gradsko vijeće na svojoj
sjednici održanoj dana
ožujka 2015. godine donijelo je
slijedeću:

ODLUKU

1. Raspisat će se Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove „Gradska
knjižnica Bakar“
2. Radi provedbe Javnog natječaja (sve pripremne radnje) imenuje se Povjerenstvo u
sastavu:
- Zvonka Marčelja, predsjednica
- Jelena Šubat, član
- Gordana Šimić Drenik, član
3. Povjerenstvo je dužno nakon obavljenih radnji glede natječaja, dostaviti Gradskom
vijeću cjelokupnu dokumentaciju, a radi imenovanja ravnatelja.

Obrazloženje
Gradonačelnik Grada Bakra dostavio je ovom tijelu svoju Odluku kojom predlaže donošenje
Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja javne ustanove „Gradska
knjižnica Bakar“ kao i imenovanje Povjerenstva radi obavljanja pripremnih radnji glede istog.

Kako je člankom 6. Odluke o osnivanju javne ustanove pod nazivom „Gradska knjižnica
Bakar“ (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 6/07) određeno da ravnatelja
knjižnice imenuje i razrješava Gradsko vijeće kao i da raspisuje Javni natječaj za imenovanje
ravnatelja. Isto je propisano i Statutom Javne ustanove „Gradska knjižnica Bakar“ koji u
članku 14. navodi da Javni natječaj za imenovanje ravnatelja raspisuje i provodi Gradsko
vijeće te da se isti objavljuje u dnevnom tisku tri mjeseca prije isteka mandata na koji je
ravnatelj izabran.
Sukladno odredbama iz članaka 26. i 27. stavka 2. Zakona o knjižnicama (NN br. 105/97,
5/98, 104/00,087/08 i 69/09) i članaka 13., 14. i 15. Statuta Gradske knjižnice Bakar,
odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

GRADSKO VIJEĆE:
Predsjednik Gradskog vijeća:
Milan Rončević

Dostaviti:
2. Zvonka Marčelja, predsjednik Povjerenstva
3. Jelena Šubat, član Povjerenstva
4. Gordana Šimić Drenik, član Povjerenstva
5. Arhiv, veza predmet KLASE: 112-01/15-01/1

Na temelju članka 27. Stavak 1. Zakona o knjižnicama (Narodne novine broj 105/97, 5/98,
104/00, 87/08 i 69/09), članka 14. Statuta Gradske knjižnice Bakar i Odluke Gradskog vijeća
Grada Bakra KLASA:
, UR.BROJ:
od dana
ožujka 2015. godine Gradsko
vijeće Grada Bakra raspisuje:
NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja Javne ustanove
Gradska knjižnica Bakar
Uvjeti:

-

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;
- položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara;
- najmanje 5 godina rada u knjižničarskoj struci.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine i može biti ponovno imenovan.
Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi
- domovnicu
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
- dokaz o radnom stažu
- potvrdu o radnom iskustvu o radu u knjižničarskoj struci.

Tražena dokumentacija mora biti dostavljena u izvorniku ili ovjerenim preslikama.
Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana objave na adresu: Grada Bakar,
Primorje 39 – 51222 Bakar s oznakom „ Prijava na natječaj za imenovanje ravnatelja
Gradske knjižnice Bakar“.
Obavijest o rezultatima izbora dostavit će se kandidatima u zakonskom roku.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
KLASA:
UR.BROJ:
Bakar, ožujka 2015. godine
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