
    
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

    GRAD POREČ - PARENZO  

CITTÀ DI POREČ - PARENZO 

Gradonačelnik 

KLASA: 612-04/21-01/14 

URBROJ : 2167-01-09/1-21-7 

Poreč-Parenzo, 8. rujna 2021. 

 

 

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

Parenzo” broj 2/13, 10/18 i 2/21), na prijedlog Upravnog odjela za društvene djelatnosti 

(KLASA: 612-04/21-01/13 URBROJ: 2167/01-.21/01-21-10 od 7.9.2021.), Gradonačelnik 

Grada Poreča-Parenzo donio je sljedeći 

  

 

ZAKLJUČAK 

 

 

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Poreč u 

predloženom tekstu, 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. 

 

 

Prilog: 

- prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice 

 

 

 

 

                             GRADONAČELNIK 

                                              Loris Peršurić 

 

 

Dostaviti:   

1. Gradskom vijeću, ovdje 

2. Upravnom odjelu za društvene djelatnosti,  

     ovdje 

3. Pismohrana, ovdje 

 

 



 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

GRAD POREČ-PARENZO 

CITTÀ DI POREČ-PARENZO 

Gradsko vijeće 

KLASA: ……………… 

URBROJ: ……………… 

Poreč-Parenzo, ……… 2021. 

 

 

Na temelju članka 20. stavak 3. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 

(„Narodne novine“ broj 17/19 i 98/19), članka 41. stavak 2. Statuta Grada Poreča-Parenzo 

(„Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13, 10/18 i 2/21) i članka 23. stavak 3. 

Statuta Gradske knjižnice Poreč, Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo, na sjednici održanoj 

…….2021. godine donijelo je 

 

 

ODLUKU 

o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Poreč 

 

 

Članak 1. 

 IRIDES ZOVIĆ  iz Vrsara, Dalmatinska 31 a,  imenuje se ravnateljicom Gradske 

knjižnice Poreč. 

 

Članak 2. 

 IRIDES ZOVIĆ se imenuje ravnateljicom na vrijeme od četiri (4) godine. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku 

Grada Poreča-Parenzo". 

 

 

PREDSJEDNIK 

GRADSKOG VIJEĆA 

 Zoran Rabar 

 

 

 

 

Dostaviti:   

1. Gradonačelniku, ovdje 

2. Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, ovdje 

3. Irides Zović, Dalmatinska 31 a,  Vrsar 

4. Gradska knjižnica Poreč, Trg Marafor 3, Poreč 

5. Pismohrana, ovdje. 



 

 

Obrazloženje 

 

Pravna osnova za donošenje Odluke: 

Pravna osnova za donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja-ice Gradske knjižnice Poreč 

jesu: Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19 i 98/19), 

Statut Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 2/13, 10/18 i 

2/21) i Statut Gradske knjižnice Poreč.  

Člankom 20. stavak 3. Zakona o knjižnicama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 

određeno je da ravnatelja javne knjižnice kojoj je osnivač jedinica lokalne samouprave 

imenuje i razrješuje predstavničko tijelo. 

Člankom  41. stavak 2. Statuta Grada Poreča-Parenzo određeno je da Gradsko vijeće, između 

ostalih poslova taksativno navedenih u ovom članku, osniva radna tijela, bira i razrješava 

članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim 

propisom ili ovim Statutom.   

Člankom 23. stavak 3. Statuta Gradske knjižnice određeno je da ravnatelja imenuje i 

razrješava osnivač. 

Ocjena stanja: 

Na sjednici održanoj 9.8.2021. godine Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo donijelo je 

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ice Gradske knjižnice Poreč (u 

daljnjem tekstu: Knjižnica) KLASA: 011-01/21-01/38, UR.BROJ: 2167/01-07/01-21-2. 

Sastavni dio ove Odluke bio je i tekst natječaja za izbor ravnatelja/ice, kojim su bili određeni 

uvjeti koje kandidat za ravnatelja/icu mora ispunjavati, dokumente koje mora priložiti uz 

prijavu i rok unutar kojeg se prijava podnosi. 

Natječaj je bio objavljen u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Gradske knjižnice 

Poreč istog dana i to 13.8.2021. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 8 dana od dana 

objave natječaja i trajao je do 23.8.2021. godine. U roku određenim Natječajem pristigla je 

samo jedna prijava. Prijavu je predala Irides Zović iz Vrsara, Dalmatinska 31 a. 

Rješenjem od  2.9.2021. godine (KLASA: 612-04/21-01/14, UR.BROJ: 2167-01-09/01-21-5) 

gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo je na temelju članka 25. stavak 1. Statuta Knjižnice 

imenovao Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje ravnatelja-ice Knjižnice. Zadaća 

Povjerenstva je otvoriti i razmotriti prispjele prijave, izvijestiti o prijavljenim kandidatima i 

tajnim glasanjem izabrati kandidata kojeg će predložiti Gradonačelniku i Gradskom vijeću za 

ravnatelja/icu Knjižnice. 

Na sjednici održanoj 7.9.2021. godine Povjerenstvo je otvorilo i razmotrilo prijavu Irides 

Zović i utvrdilo da je ista predana u roku, da je potpuna i da kandidatkinja u cijelosti 

ispunjava uvjete određene Natječajem da bi bila imenovana ravnateljicom Knjižnice. Nakon 

provedenog tajnog glasanja Irides Zović izabrana je za ravnateljicu Knjižnice, te se predlaže 

da Gradsko vijeće donese odluku kojom se imenovana imenuje ravnateljicom ove ustanove za 

naredne četiri godine.  

Osnovna pitanja koja treba urediti Odlukom: 

Predloženom Odlukom Irides Zović imenuje se ravnateljicom Knjižnice za naredno 

četverogodišnje razdoblje.        

Cilj donošenja Odluke: 

Svrha donošenja ove odluke je imenovati ravnateljicu Knjižnice, koja upravlja Knjižnicom, 

poslovodni je i stručni voditelj Knjižnice.  

Sredstva potrebna za ostvarenje Odluke: 

Sredstva potrebna za ostvarenje ove Odluke planirana su u Proračunu Grada Poreča-Parenzo i 

nije potrebno planirati dodatna sredstva za njezino ostvarenje.  


