
 
                           - P R I J E D L O G - 
  
 Na temelju članka 35. stavka 1. točka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 137/15, 123/17. i 98/19), članka 28. Statuta Općine Pitomača (“Službene novine” 
Općine Pitomača, broj 5/20 - pročišćeni tekst), članka 43. stavka 2. Zakona o ustanovama 
(„Narodne novine“, broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08. i 127/19), članka 20. stavka 3. i 12. Zakona 
o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19. i 98/19),  članka 19. i 21. 
Statuta Knjižnice i čitaonice Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 3/19) Općinsko 
vijeće na __. sjednici održanoj _____________ 2020. godine, donosi 
 

O D L U K U  
o imenovanju v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača 

na nepuno radno vrijeme  
 

 
1. DANIJELA REŠETAR iz Pitomače, M.P. Miškine 117, OIB: 19634353837, imenuje se 

vršiteljem dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme od 20 sati 
tjedno. 
 
 2. Imenovana će funkciju vršitelja dužnosti ravnatelja obavljati od 01. prosinca 2020. 
godine, do imenovanja ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na temelju ponovljenog 
natječaja, a najduže do godinu dana. 
 
 3. Ova odluka stupa objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa na 
snagu 01. prosinca 2020. godine. 
 

O b r a z l o ž e n j e: 
 Općina Pitomača dana 01. listopada 2020. godine objavila je Ponovljeni javni natječaj 

za izbor i imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme od 20 
sati tjedno, u tisku “Virovitički list”. Na raspisani natječaj nije pristigla niti jedna zamolba. 
Članak 43. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08. i 
127/19), predviđa da ukoliko se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih 
kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti, a do imenovanja ravnatelja ustanove 
temeljem istoga, imenovati će se vršitelj dužnosti ravnatelja ustanove, ali najduže do godinu 
dana. Temeljem naprijed navedenoga i prijedloga Povjerenstva za provedbu javnog natječaja 
za izbor i imenovanje ravnatelja, Danijela Rešetar iz Pitomače, M.P. Miškine 117, imenuje se 
za vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača do imenovanja ravnatelja na 
temelju ponovljenog natječaja, a najduže do godinu dana.  
  
        
KLASA: 112-03/20-01/03 
URBROJ: 2189/16-20-6 
Pitomača, ___________2020. 
 

OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

                                     PREDSJEDNIK:    
                                  Rikard Bakan, mag.oec.

                                          



 
Z A P I S N I K 

 
 
sastavljen na sjednici Povjerenstva za provedbu postupka Javnog natječaja za izbor i 
imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača održanoj 20. listopada 2020. 
godine u vijećnici Općine Pitomača. 
 
Započeto u 9,00 sati. 
 
Nazočni: Rikard Bakan, predsjednik, 
    Irena Horvat, član, 
    Marinko Barčan, član. 
 
 

Predsjednik Povjerenstva gosp. Rikard Bakan konstatira da su sjednici nazočni svi članovi 
Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice 
Pitomača te predlaže slijedeći 

 
D N E V N I   R E D: 

 
 1. Razmatranje pristiglih zamolbi po raspisanom ponovljenom javnom natječaju za izbor i 
imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme, 
 2. Donošenje prijedloga Odluke o izboru i imenovanju ravnatelja Knjižnice i čitaonice 
Pitomača na nepuno radno vrijeme,  
 3.  R a z l i č i t o . 
 

Predloženi dnevni red usvojen je sa 3 glasa ZA. 
 
 

Točka 1. 
 

Gosp. Rikard Bakan podsjeća da je Općinsko vijeće Općine Pitomača na 26. sjednici 
održanoj dana 09. rujna 2020. godine donijelo Odluku o raspisivanju ponovljenog javnog 
natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno 
vrijeme. Na temelju spomenute Odluke osnovano je Povjerenstvo za provedbu postupka Javnog 
natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice, a ponovljeni javni natječaj bio je objavljen dana 
01. listopada 2020. godine u javnom glasilu „Virovitički list“. Rok za dostavu zamolbi bio je 15 
dana odnosno do zaključno sa 16. listopada 2020. godine. Uvjeti za imenovanje ravnatelja 
sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti su slijedeći: završen diplomski sveučilišni 
studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni 
studij ili sa njim izjednačen studij, položen stručni knjižničarski ispit, najmanje pet godina rada u 
knjižnici te odlikovanje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima. 

Obzirom na to da se radi o ponovljenom javnom natječaju, predsjednik podsjeća da se 
iznimno za ravnatelja Knjižnice 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, uz 
uvjet polaganja stručnog knjižničarskog ispita u roku od tri godine od dana imenovanja.  
 
 Članovi Povjerenstva konstatiraju da na raspisani ponovljeni Javni natječaj u otvorenom 
roku nije pristigla nijedna zamolba.  

 



 
Točka 2. 

 
 Uzimajući u obzir navedeno pod točkom 1. ovog Zapisnika, a u skladu sa člankom 43. 
Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08. i 127/19), 
Povjerenstvo predlaže Općinskom vijeću da se imenuje v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice 
Pitomača. 

 
 

Točka 3. 
 
 Pod točkom različito nije bilo rasprave.  
 

 
Završeno u 9,25 sati. 
 
 
KLASA:112-03/20-01/03 
URBROJ:2189/16-20-5 
Pitomača, 20. listopada 2020. 
 
 
                             PREDSJEDNIK: 
                                          Rikard Bakan, mag.oec.  
 
 
ČLANOVI: 
 
 
Marinko Barčan, dipl.ing. 
 
_______________________ 
 
 
Irena Horvat 
 
______________________ 
 


