


Prijedlog 28. listopada 2019.  

 Na temelju članaka 13. i 14. Statuta Gradske knjižnice Pazin („Službene novine Grada Pazina“ 

broj 14/07., 13/12., 15/12., KLASA 612-04/19-01/09, URBROJ 2163/01-12-19-03 i 37/19.- pročišćeni 

tekst) i članka 22., u vezi s člankom 31. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 

17/09, 04/13., 23/14. i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Pazina, na sjednici održanoj ___________2019. 

godine donijelo je sljedeću 

 

O D L U K U 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor  

ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pazin 

 

Članak 1. 

 Osniva se Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradske 

knjižnice Pazin (dalje: Povjerenstvo). 

 

Članak 2. 

 U Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pazin 

imenuju se: 

1.                              , za predsjednicu/predsjednika, 

 2.                              , za zamjenicu/zamjenika predsjednice/predsjednika, 

 3.                              , za članicu/člana  

 4.                              , za članicu/člana  i 

 5.                              , za članicu/člana. 

 

Članak 3. 

 Povjerenstvo ima zadatak da pregleda natječajnu dokumentaciju, otvara prijave pristigle na 

natječaj, provjerava pravodobnost i potpunost prijava, ispunjavanje uvjeta prijavljenih kandidata te 

utvrđuje prijedlog za imenovanje ravnatelja/ravnateljice. 

 U izvršavanju zadaća iz prethodnog stavka, Povjerenstvo će se pridržavati propisa koji se 

odnose na predmetno područje. 

 

Članak 4. 

Povjerenstvo se imenuje na određeno vrijeme, odnosno, na vrijeme do izvršenja zadaća iz 

članka 3. ove Odluke. 

 

Članak 5. 

 Organizacijske, tehničke i administrativne poslove za Povjerenstvo obavljat će Upravni odjel 

za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti. 

 

Članak 6. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i 

Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi. 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Pazin, 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

 

 

                                                                                                               Predsjednik  

                                                                                                               Gradskog vijeća                                                         

                                                                                                  Davor Sloković 

   
 



 

OBRAZLOŽENJE 

 

PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE 
 

Pravna osnova za donošenje ove Odluke sadržana je u odredbama članaka 13. i 14. Statuta 

Gradske knjižnice Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 14/07., 13/12., 15/12., KLASA 612-

04/19-01/09, URBROJ 2163/01-12-19-03 i 37/19.- pročišćeni tekst), a kojima je uređeno da se 

ravnatelj/ravnateljica bira na temelju javnog natječaja koji raspisuje Gradsko vijeće, a provodi ga 

Povjerenstvo za provedbu natječaja.  

 Budući da 8. veljače 2020. godine sadašnjoj ravnateljici, koja je na to mjesto imenovana 

Rješenjem Gradskog vijeća KLASA: 612-04/15-01/13, URBROJ: 2163/01-03-02-15-18, od 18. 

prosinca 2015. godine, ističe četverogodišnji mandat, Gradskog vijeće, u skladu s navedenim 

odredbama ima obvezu raspisati javni natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice, te imenovati 

Povjerenstvo za provedbu postupka. 

Postupak otvaranja i razmatranja prijava prispjelih na javni natječaj za izbor 

ravnatelja/ravnateljice knjižnice provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja, u sastavu od 5 članova 

koje imenuje Gradsko vijeće. 

 

 TEMELJNA PITANJA KOJA TREBA UREDITI OVOM ODLUKOM 
 

Ovom se Odlukom imenuju članovi Povjerenstva i utvrđuju njihove zadaće u provedbi 

postupka natječaja. 

 

 RAZLOZI ZA DONOŠENJE OVE ODLUKE 
 

Cilj ove Odluke je stvaranje uvjeta za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice 

Pazin na četiri godine, nakon provedenog postupka javnog natječaja. 

 

 SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE OVE ODLUKE 

 

Za provedbu ove Odluke nije potrebno planirati dodatna sredstva u Proračunu Grada Pazina. 

 

 

                                                                                        Upravni odjel za samoupravu, upravu  

                                                                                        i društvene djelatnosti  


