
    
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

    GRAD POREČ - PARENZO  

CITTÀ DI POREČ - PARENZO 

Gradonačelnik 

KLASA: 612-04/17-01/08 

URBROJ : 2167-01-09/1-17-2 

Poreč-Parenzo, 06. lipnja 2017. 

 

 

Na temelju članka 53. Statuta Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada 

Poreča-Parenzo” broj 2/13), na prijedlog Upravnog odjela za društvene djelatnosti, 

socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu (KLASA: 612-04/17-01/07 URBROJ: 2167/01-

04/01-17-2 od 02.06.2017.), Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo je donio sljedeći 

  

 

       Z A K L J U Č A K 

 

 

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja-ice 

Gradske knjižnice Poreč, te se dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i 

donošenje u priloženom tekstu. 

 

2. Na sjednici Gradskog vijeća, sva potrebna tumačenja uz prijedlog Odluke iz 

točke 1. ovog Zaključka, dati će Vesna Kordić, pročelnica Upravnog odjela za 

društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu. 
 

 

Prilog: 

- prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja 

- prijedlog Natječaja 

 

 

              GRADONAČELNIK 

                              Loris Peršurić 

 

Dostaviti:   

1. Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo, ovdje 

2. Upravni odjel za društvene djelatnosti,  

   socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, ovdje 

3. Arhiva, ovdje 

 

 

 

  



 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

    GRAD POREČ - PARENZO  

CITTÀ DI POREČ - PARENZO 

Gradsko vijeće 

KLASA: ……………… 

URBROJ : ……………… 

Poreč-Parenzo, ……….. 2017. 
 

 

 Na temelju članka 27. stavak 1. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ broj 

105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09), članka 41. stavak 1. Statuta Grada Poreča-

Parenzo (“Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo” broj 2/13) i članka 24. stavak 2. 

Statuta Gradske knjižnice Poreč, Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo donijelo je 
 

 

ODLUKU 

o raspisivanju natječaja  

za izbor ravnatelja-ice Gradske knjižnice Poreč  

 

 

Članak 1. 

 

Raspisuje se natječaj za izbor ravnatelja-ice Gradske knjižnice Poreč. 

Tekst natječaja sastavni je dio ove Odluke. 

 

Članak 2. 

 

Ovlašćuje se Gradonačelnika da raspiše natječaj i da nakon provedenog 

postupka izbora predloži Gradskom vijeću Odluku o imenovanju ravnatelja-ice 

Gradske knjižnice Poreč.   

 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

GRADSKOG VIJEĆA 

             

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Na temelju članka 27. stavak 1. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ broj 

105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09), članka 23. stavak 2. Statuta Gradske knjižnice i 

Odluke Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo o raspisivanju natječaja za izbor 

ravnatelja-ice Gradske knjižnice Poreč KLASA:..........UR.BROJ:................od 

.....2017. godine, Grad Poreč-Parenzo raspisuje 

 

NATJEČAJ 

za izbor ravnatelja-ice Gradske knjižnice Poreč 

 

Uvjeti:  

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani   

  preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski  

  stručni studij knjižničarskog usmjerenja ili visoka stručna sprema  

  stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu  

  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,  

 - položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara, 

- državljanstvo Republike Hrvatske, 

- najmanje pet godina radnog staža u knjižničnoj djelatnosti, s osobitim  

  naglaskom na rad u narodnoj knjižnici, 

- radno iskustvo u vođenju knjižnične djelatnosti, radne i organizacijske  

  sposobnosti temeljem kojih se može očekivati da će kandidat uspješno voditi  

  Knjižnicu, 

- priložen program rada i razvoja Knjižnice za mandatno razdoblje. 

 

Prijavi treba priložiti:   

            - dokaz o stručnoj spremi, 

 - dokaz o položenom stručnom ispitu 

 - dokaz o hrvatskom državljanstvu, 

 - dokaz o dužini radnog staža i radnom iskustvu, 

 - program rada i razvoja Knjižnice za mandatno razdoblje, 

 - životopis. 

 

Svi dokazi mogu biti u originalu ili ovjerenoj preslici.  

 

Ravnatelj-ica se imenuje na četiri godine. 

 

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave Natječaja, na adresu: Grad Poreč-

Parenzo, Poreč, Obala m. Tita 5, s naznakom "Natječaj za izbor ravnatelja-ice 

Gradske knjižnice  Poreč". 

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

 

O rezultatima Natječaja kandidat-kinja će biti obaviješteni-a u roku do 45 dana od 

isteka roka za podnošenje prijava.   

 

KLASA: .....................            Gradonačelnik  

URBROJ: 2167-01-04-17-....           Loris Peršurić 

Poreč-Parenzo, ......2017.g. 

 



 

Obrazloženje 

 

Pravna osnova za donošenje Odluke: 

Pravna osnova za donošenje predložene Odluke su: Zakon o knjižnicama („Narodne 

novine“ broj 105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09), Statut Grada Poreča-Parenzo 

(„Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13) i Statut Gradske knjižnice 

Poreč.  

Člankom 27. stavak 1. Zakona o knjižnicama određeno je da javni natječaj za 

ravnatelja knjižnice, koja ima do 5 zaposlenih, raspisuje i provodi osnivač. 

Člankom 41. stavak 1. alineja 8. Statuta Grada Poreča-Parenzo određeno je da 

predstavničko tijelo, između ostalih poslova taksativno navedenih u ovom članku, 

obavlja i druge poslove koju su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug 

predstavničkog tijela.  

Člankom 23. stavak 2. Statuta Gradske knjižnice određeno je da se ravnatelj bira 

temeljem javnog natječaja, kojeg raspisuje osnivač, dok je člankom 24. stavak 2. 

određeno da odluku o raspisivanju javnog natječaja donosi osnivač, najkasnije dva 

mjeseca prije isteka mandata postojećeg ravnatelja.  

Ocjena stanja:  

Ravnateljica Gradske knjižnice Poreč gđa Irides Zović dostavila je 29.5.2017. godine 

Gradonačelniku Grada Poreča-Parenzo obavijest o isteku njezinog mandata na kojeg 

je bila imenovana Odlukom Gradskog vijeća KLASA: 011-01/13-01/128, UR.BROJ: 

2167/01-07-13-2 od 26.9.2013. godine.  

S obzirom na to, potrebno je donijeti Odluku o raspisivanju Natječaja za izbor 

ravnatelja-ice Gradske knjižnice Poreča za naredno četverogodišnje razdoblje i po 

donošenju Odluke objaviti natječaj. Natječaj se objavljuje u javnim glasilima i traje 

najmanje 8 dana. Ravnatelja imenuje Osnivač na četiri godine i može biti ponovno 

imenovan.  

Uvjeti koje kandidat-kinja za ravnatelja-icu mora ispunjavati da bi bio-la imenovan-a 

ravnateljem-icom određeni su člankom 23. stavak 1. Statuta Knjižnice i navedeni u 

tekstu Natječaja,  a to su:  

- da ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani 

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni 

studij knjižničarskog usmjerenja ili visoku stručnu spremu stečenu sukladno 

propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu  Zakona o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju,  

- da ima položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara,   

- da je državljanin-ka Republike Hrvatske, 

- da ima najmanje pet godina radnog staža u knjižničnoj djelatnosti, s osobitim 

naglaskom na rad u narodnoj knjižnici, 

- da ima radnog iskustva u vođenju knjižnične djelatnosti, te radne i organizacijske 

sposobnosti temeljem kojih se može očekivati da će uspješno voditi Knjižnicu, 

- da priloži program rada i razvoja Knjižnice za mandatno razdoblje,  koji će biti 

najprihvatljiviji za Osnivača. 

Osnovna pitanja koja treba urediti Odlukom: 

Ravnatelj upravlja Knjižnicom, poslovni je i stručni voditelj Knjižnice, te zastupa 

Knjižnicu u svim postupcima pred nadležnim tijelima. Kako mandat sadašnjoj 

ravnateljici Knjižnice ističe u rujnu 2017. godine, potrebno je donijeti odluku o 

raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja-ice za naredno četverogodišnje razdoblje. 

Odlukom se ujedno ovlašćuje Gradonačelnika da raspiše natječaj i da nakon 



provedenog postupka izbora predloži Gradskom vijeću Odluku o imenovanju 

ravnatelja-ice Gradske knjižnice Poreč 

Cilj donošenja Odluke: 

Odluku o raspisivanju natječaja potrebno je donijeti kako bi se po njezinom donošenju 

natječaj i raspisao, proveo postupak izbora i predložilo donošenje Odluke o 

imenovanju novog-e ravnatelja-ice. 

Sredstva potrebna za ostvarenje Odluke: 

Za ostvarenje ove Odluke sredstva su planirana u Proračunu Grada Poreča-Parenzo.  

 

 

 

 

 

  


