6. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA

MATERIJAL UZ TOČKU 12. DNEVNOG REDA

Donošenje Odluke o imenovanju v.d. ravnateljice
Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec

26. siječanj 2022.

PRIJEDLOG
Temeljem članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN RH
17/2019 i 98/2019) i članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21),
Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj __. sjednici održanoj _______ 2022.,
donijelo sljedeću

ODLUKU

o imenovanju v.d. ravnateljice Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec
Članak 1.
Ljiljana Križan, prof./dipl. knjižničar imenuje se v.d. ravnateljicom Knjižnice
„Nikola Zrinski“ Čakovec.
Članak 2.
Vršiteljica dužnosti ravnateljice Knjižnice imenuje se do imenovanja ravnatelja
Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec, na temelju javnog natječaja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom
glasniku Grada Čakovca.
KLASA: 021-05/21-01/139
URBROJ: 2109-2-02-22-05
Čakovec, _________ 2022.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Darko Zver, mag. cin., v.r.
Obrazloženje

Člankom 20. stavkom 12. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN
RH 17/19, 98/19- u daljnjem tekstu: Zakon), propisano je da se za vršitelja dužnosti
ravnatelja javne knjižnice može, bez provođenja javnog natječaja, imenovati osoba
koja ima obrazovanje propisano Zakonom, a najdulje do godinu dana.
Sukladno članku 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN RH 47/99, 29/97, 76/93,
35/08, 127/19), ravnatelj ustanove imenuje se na temelju javnog natječaja, ako je
osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Natječaj za imenovanje
ravnatelja ustanove objavljuje se na mrežnim stranicama ustanove i u Narodnim
novinama, a sukladno članku 30. Statuta Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec i u
lokalnom tjedniku.
Sukladno članku 20. stavku 3. Zakona, ravnatelja javne knjižnice kojoj je
osnivač jedinica lokalne samouprave, imenuje i razrješuje predstavničko tijelo
osnivača.
Javni natječaj sukladno članku 20. stavka 6. Zakona, raspisuje i provodi
upravno vijeće Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec. Ravnatelja javne knjižnice imenuje
se na mandat od četiri godine.
Ravnateljem se može na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada,
imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s
njim izjednačen studij, položen stručni knjižničarski ispit, najmanje pet godina rada u
knjižnici, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava
druge uvjete propisane statutom.
S obzirom da je dosadašnjoj ravnateljici Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec,
mandat istekao, predlažem Gradskom vijeću Grada Čakovca donošenje predočene
Odluke.
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