
                                                            - P R I J E D L O G - 
 
Na temelju odredbe članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne 

novine“, broj 17/19. i 98/19), članka 17. Statuta Knjižnice i čitaonice Pitomača („Službene novine“ 
Općine Pitomača, broj 3/19) i članka 28. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 5/20 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Pitomača na 26. sjednici održanoj 
________ 2020. godine, donijelo je  
  
 

O  D  L  U  K  U 
o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme 
 
 

1. Ovom Odlukom raspisuje se ponovljeni javni natječaj za izbor i imenovanje 
ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno na rok od 
četiri godine. 

2. Postupak otvaranja i razmatranja prispjelih ponuda provest će Povjerenstvo za 
provedbu postupka Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice koje će Općinskom 
vijeću Općine Pitomača dostaviti natječajnu dokumentaciju s utvrđenim prijedlogom za izbor 
ravnatelja/ice.  

3. Za članove Povjerenstva iz točke 2. ove Odluke imenuju se: 
- Rikard Bakan, dipl.oec., za predsjednika, 
- Irena Horvat, za člana, 
- Marinko Barčan, dipl.ing, za člana. 
 
4. Javni natječaj iz članka 1. ove Odluke traje 15 dana od dana objave u javnom glasilu 

„Virovitički list“, a provodi se po postupku i pod uvjetima utvrđenim u odredbama Zakona o 
knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19. i 98/19) i Statuta Knjižnice i 
čitaonice Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 3/19) koje reguliraju postupak i 
uvjete za izbor ravnatelja/ice. 
 5. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 
85/15), Općina Pitomača kao tijelo javne vlasti, obavezno je radi upoznavanja javnosti, omogućiti 
pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u 
javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i u interesu javnosti, Općina Pitomača objavljuje 
sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 
 Slijedom navedenoga, smatrati će se da je kandidat podnošenjem prijave koja sadrži 
njegove osobne podatke na predmetni javni natječaj, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo 
prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u „Službenim 
novinama“ Općine Pitomača, a u svrhu u koju su prikupljeni. 
 6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama“ 
Općine Pitomača.  
  

 
KLASA: 112-03/20-01/ 
URBROJ: 2189/16-20-1 
Pitomača, _________2020. 

    OPĆINA PITOMAČA 
    OPĆINSKO VIJEĆE                     
          

                                   PREDSJEDNIK: 
               Rikard Bakan, mag.oec. 



I.  PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA: 
 
Članak 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19. i 98/19, 
u nastavku: Zakon), članak 17. Statuta Knjižnice i čitaonice Pitomača („Službene novine“ Općine 
Pitomača, broj 3/19) i članak 28. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, 
broj 5/20 - pročišćeni tekst).  
 
II. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE 
 
Općinsko vijeće Općine Pitomača na 18. sjednici održanoj 12. rujna 2019. godine donijelo je 
Odluku o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice 
i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno. 
Obzirom da se na raspisani javni natječaj nije nitko prijavio, temeljem članka 43. stavka 2. Zakona 
o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99. i 35/08), Općinsko vijeće Općine 
Pitomača na 19. sjednici, održanoj 21. studenoga 2019. godine, donijelo je Odluku o imenovanju 
Danijele Rešetar za vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno 
vrijeme, do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja, a najduže do godinu dana. 
Sukladno članku 17. Statuta Knjižnice i čitaonice Pitomača, natječaj za ravnatelja Knjižnice 
raspisuje Osnivač. Stoga je riješeno kao u izreci ove Odluke. 
 
III.  POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA 
 
Financijska sredstva potrebna za provedbu ove Odluke osigurana su u Financijskom planu 
Knjižnice i čitaonice Pitomača. 

 
IV. TEKST PRIJEDLOGA 
 
U privitku se dostavlja tekst predmetne Odluke. 
 

 
 
 
 
 
 

 


