
 
 
 
 
 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
   ISTARSKA ŽUPANIJA 
            GRAD PAZIN  

Upravni odjel za samoupravu,  
upravu i društvene djelatnosti  
KLASA: 612-04/19-01/06 
URBROJ: 2163/01-05-02-19-16 
Pazin, 11. prosinca 2019. 
 

GRAD PAZIN 
Ured Grada 

 
PREDMET: Izbor ravnatelja/ice Gradske knjižnice Pazin,  

                               dostava dokumentacije 
 
  

U prilogu vam dostavljamo: 
 

 

- Zapisnike sa sjednica Povjerenstva za provedbu Natječaja s utvrđenim prijedlogom 
za izbor ravnatelja/ice Gradske knjižnice Pazin, 

- Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja/ice Gradske knjižnice Pazin. 

 
Molimo da spomenutu dokumentaciju proslijedite prema Gradskom vijeću Grada 
Pazina koje, prema članku 13. Statuta Gradske knjižnice Pazin, imenuje i razrješava 
ravnatelja. 
 
 
S poštovanjem, 
 
 
Viša stručna suradnica                                                                           Pročelnica 
          za kulturu                                                                                  Nevija Srdoč, v.r.      
   Emina Svilar, v.r. 
 

 



 

Prijedlog 11. prosinca 2019.  

 

 

Na temelju članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne 

novine“ broj 17/19. i 98/19.), članka 13. Statuta Gradske knjižnice Pazin („Službene novine 

Grada Pazina“ broj 37/19.- pročišćeni tekst) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene 

novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14. i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Pazina na 

sjednici održanoj                          2019. godine donijelo je  

 

 

ODLUKU 

o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pazin 

 

 

Članak 1. 

 Iva Ciceran, Galižanski odvojak 18, Pula, diplomirana bibliotekarica, imenuje se za 

ravnateljicu Gradske knjižnice Pazin. 

 

Članak 2. 

 Ravnateljica Knjižnice imenuje se na rok od četiri godine, a mandat ravnateljice 

započinje s 9. veljače 2020. godine. 

 

Članak 3. 

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se 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, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obrazloženje uz Odluku 

o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pazin  

 Na temelju članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne 

novine“ broj 17/19. i 98/19.), članka 13. Statuta Gradske knjižnice Pazin („Službene novine 

Grada Pazina“ broj 37/19.- pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj 

dana 5. studenog  2019. godine donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor 

ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pazin i Odluku o osnivanju i imenovanju 

Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pazin 

(dalje u tekstu Povjerenstvo).   

 Javni natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pazin (dalje u tekstu: 

Natječaj) raspisuje se za mandatno razdoblje od 4 godine. Natječaj je objavljen na službenim 

stranicama Grada Pazina i u dnevnom tisku (Glas Istre, 18. prosinca 2019. godine i bio je 

otvoren 15 dana od dana objave).  

 U Povjerenstvo su imenovane: 

 1. Nevija Srdoč, za predsjednicu, 

 2. Jadranka Mrak, za zamjenicu predsjednice,  

 3. Anamarija Kurelić, za članicu,  

 4. Gracijela Zović, za članicu, 

 5. Irene Jelovčić, za članicu. 

 Povjerenstvo ima zadatak da pregleda dokumentaciju, otvara prijave pristigle na 

Natječaj, provjerava pravodobnost i potpunost prijava, ispunjavanje uvjeta prijavljenih 

kandidata te utvrđuje prijedlog za imenovanje ravnatelja/ravnateljice.  

 Povjerenstvo utvrdio je da je u pisarnici Grada Pazina, u propisanom roku, zaprimljena 

jedna prijava (26.11.2019.).   

 Članice Povjerenstva na sjednici 10. prosinca 2019. pregledale su priloženu 

dokumentaciju i utvrdile da je ona vjerodostojna te da udovoljava formalnim uvjetima 

Natječaja.  

 Jedina kandidatkinja je sadašnja ravnateljica Iva Ciceran, Galižanski odvojak 18, Pula, 

diplomirana bibliotekarica.   

 Slijedom navedenog, Povjerenstvo je donijelo Odluku da se kandidatkinja pozove na 

intervju na kojem će predstaviti program rada Gradske knjižnice Pazin u sljedećem 

mandatnom razdoblju, dosadašnje radno iskustvo, radne i organizacijske sposobnosti i druge 

kompetencije.  

 Druga (2.) sjednica Povjerenstva održana je 11. prosinca 2019. godine. Kandidatkinja 

je predstavila program rada Gradske knjižnice Pazin za sljedeće mandatno razdoblje i 

odgovarala na prethodno definirana pitanja Povjerenstva, nakon čega su sve članice 

Povjerenstva na temelju individualnih procjena sastavile skupnu tablicu ocjenjivanja i dale 

obrazloženje.  

 Povjerenstvo je zapisnike o radu Povjerenstva s ostalom natječajnom dokumentacijom, 

mišljenjem i komentarima ocjenjivačica te utvrđenim prijedlogom da se Iva Ciceran, 

diplomirana bibliotekarica imenuje ravnateljicom Gradske knjižnice Pazin za sljedeće 

mandatno razdoblje, od 2020. do 2024. godine, dostavilo Gradskom vijeću Grada Pazina.   

 Povjerenstvo u svom zapisniku navodi: „Bogato dosadašnje iskustvo i postignuti 

rezultati ukazuju kako je riječ o kandidatkinji koja stručnošću i visokom motivacijom pomiče 

granice klasičnih oblika funkcioniranja knjižnica kroz približavanje knjige i književnih 

programa ne samo članovima nego i šire, građanima Pazina i Središnje Istre svih dobi te koji 

su besplatni. U novom mandatnom razdoblju ističe važnost 4 projekta: Knjiga u ruku, put pod 

noge, Digitalizacija građe u suradnji s Državnim arhivom Pazin, Halo knjiga i Spomenar 

pazinske knjižnice. Ukazala je i na potrebu za novim prostorima i važnost ispunjenja vizije 

Gradske knjižnice Pazin kao dnevnog boravka grada.” 



Predložena kandidatkinja ispunjava uvjete za imenovanje propisane člankom 20. 

stavak 9. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, a njezin program rada Gradske 

knjižnice Pazin kao i radne i organizacijske sposobnosti, ocijenjeni su od strane Povjerenstva 

iznimno kvalitetnim pa se predlaže da Gradsko vijeće Grada Pazina, u skladu s člankom 20. 

stavak 3. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, imenuje Ivu Ciceran ravnateljicom 

Gradske knjižnice Pazin za sljedeće mandatno razdoblje od 2020. do 2024. godine.  

 

 

       Upravni odjel za samoupravu, 

       upravu i društvene djelatnosti  



 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
GRAD PAZIN 
Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin; tel. 052/635-098; e-mail: emina.svilar@pazin.hr 

 

KLASA: 612-04/19-01/06 
URBROJ: 2163/01-05-02-19-13 
Pazin, 10. prosinca 2019. 
 
 

ZAPISNIK 
SJEDNICE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA IZBOR 

RAVNATELJA/RAVNATELJICE GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN 
 
 
Sjednica Povjerenstva za provedbu Natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradske 
knjižnice Pazin održana je 10. prosinca 2019. godine, u maloj vijećnici Grada Pazina s 
početkom u 15.00 sati. Sjednici su prisustvovali: Nevija Srdoč kao predsjednica 
Povjerenstva, Jadranka Mrak kao zamjenica predsjednice te Anamarija Kurelić, Gracijela 
Zović i Irene Jelovčić kao članice, a Emina Svilar kao zapisničarka. 
Na početku sjednice Nevija Srdoč je u uvodnoj riječi članovima povjerenstva prenijela 
osnovne informacije o Natječaju i o zadaćama Povjerenstva. Natječaj je objavljen 18. 
studenog 2019. godine i bio je otvoren 15 dana, odnosno do zaključno 03. prosinca 2019. 
godine. U tom roku pristigla je jedna prijava i to Ive Ciceran, dosadašnje ravnateljice, 
zaprimljena dana 26. studenog 2019. godine. 
Povjerenstvo je otvorilo i pregledalo pristiglu prijavu i utvrdilo da sadržava sve dokumente 
propisane Natječajem: Diplomu o stručnoj spremi u ovjerenoj fotokopiji, Potvrdu o položenom 
stručnom ispitu, presliku osobne iskaznice, dokaz o radu u knjižničarskoj struci, Uvjerenje o 
nekažnjavanju, Prijedlog Plana i programa razvoja Knjižnice i Životopis, čime je ispunila sve 
formalne uvjete Natječaja. 
Povjerenstvo je dogovorilo da se s kandidatkinjom održi intervju sutradan, 11.12.2019. u 9.00 
sati, o čemu je kandidatkinja obaviještena. 
 
Sjednica Povjerenstva završila je u 15.30 sati. 
 
 
Zapisnik sastavila: 
Emina Svilar, v.r.                                                      Predsjednica Povjerenstva 
             Nevija Srdoč, v.r. 



 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
   ISTARSKA ŽUPANIJA 
            GRAD PAZIN  

Upravni odjel za samoupravu,  
upravu i društvene djelatnosti  
KLASA: 612-04/19-01/06 
URBROJ: 2163/01-05-02-19-15 
Pazin, 11. prosinca 2019. 
 

ZAPISNIK 
II. sjednice Povjerenstva za provedbu natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Gradske 

knjižnice Pazin  
 

II. Sjednica Povjerenstva za provedbu Natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Gradske 
knjižnice Pazin (intervju) održana je 11. prosinca 2019. godine za jedinu kandidatkinju Ivu 
Ciceran, koja je ispunila formalne uvjete natječaja s početkom u 9.00 sati u maloj vijećnici 
Grada Pazina. 
 
Na sjednici su bile prisutne članice Povjerenstva:  
 
1) Nevija Srdoč, predsjednica 
2) Jadranka Mrak, zamjenica predsjednice, 
3) Anamarija Kurelić, članica, 
4) Gracijela Zović, članica, 
5) Irene Jelovčić, članica. 
 
Sjednici je prisustvovala i Emina Svilar radi pisanja zapisnika. 
 
Predmet rada Povjerenstva bio je intervju s kandidatkinjom za ravnateljicu Gradske Knjižnice 
Pazin u kojem je kandidatkinja trebala predstaviti svoj prijedlog četverogodišnjeg programa 
rada Knjižnice i odgovoriti na prethodno definirana pitanja Povjerenstva. Svaki član 
Povjerenstva dobio je presliku programa rada Knjižnice i obrasce za ocjenjivanje kandidata. 
 
Iva Ciceran, dosadašnja ravnateljica Gradske knjižnice Pazin predstavila je svoj program u 
deset minuta uz PP prezentaciju te nakon toga odgovarala na pitanja članica Povjerenstva. 
 
Nakon intervjua članovi Povjerenstva usporedili su ocjene i komentare te sastavili skupnu 
tablicu ocjenjivanja s obrazloženjem (Obrazloženje: Kandidatkinja Iva Ciceran ispunjava 
formalne uvjete prema natječaju. Prezentirala je program rada i razvoja Gradske knjižnice 
Pazin 2020. - 2024. kroz nekoliko tematskih cjelina: 1. osnovna knjižnična djelatnost, 2. 
Program rada, 3. Razvoj i širenje knjižničnih djelatnosti 4. Projekti. Od maksimalnih 100 
bodova kandidatkinja je ocijenjena  sa 97 bodova s ujednačenim ocjenama 5 različitih 
ocjenjivača. Bogato dosadašnje iskustvo i postignuti rezultati ukazuju kako je riječ o 
kandidatkinji koja stručnošću i visokom motivacijom pomiče granice klasičnih oblika 
funkcioniranja knjižnica kroz približavanje knjige i književnih programa ne samo članovima 
nego i šire, građanima Pazina i Središnje Istre svih dobi te koji su besplatni. U novom 
mandatnom razdoblju ističe važnost 4 projekta: Knjiga u ruku, put pod noge, Digitalizacija 
građe u suradnji s Državnim arhivom Pazin, Halo knjiga i Spomenar pazinske knjižnice. 
Ukazala je i na potrebu za novim prostorima i važnost ispunjenja vizije Gradske knjižnice 
Pazin kao dnevnog boravka grada.). 
 



 
Slijedom navedenog Povjerenstvo je donijelo prijedlog da se za ravnateljicu Gradske 
knjižnice Pazin izabere i imenuje Ivu Ciceran, dosadašnju ravnateljicu Gradske knjižnice 
Pazin. 
 
Sjednica je završena u 9.30 sati. 

 
Zapisnik sastavila:                                     Predsjednica Povjerenstva: 
Emina Svilar, v.r.                                                        Nevija Srdoč, v.r. 


