
 

- 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, 98/19. i 144/20), 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 29. Statuta Općine Pitomača 
(“Službene novine” Općine Pitomača, broj 1/21. i 4/21), i  članka 19. i 21. Statuta Knjižnice i čitaonice 
Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 3/19) Općinsko vijeće na __. sjednici održanoj 
____ 2022. godine, donijelo je 
 

 

O  D L U K U  

o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja  

Knjižnice i čitaonice Pitomača 

  
 
 

1. MARINKO BARČAN, dipl.ing.agr. iz Pitomače, Frana Galovića 12, OIB: 38886918821, 
imenuje se vršiteljem dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača. 
 2. Imenovani će funkciju vršitelja dužnosti ravnatelja obavljati od __. prosinca 2022. godine 
do imenovanja ravnatelja Knjižnice i čitaonice na temelju ponovljenog natječaja, a najduže do godinu 
dana. 
 3. Osnovna prava i obaveze iz radnog odnosa vršitelja dužnosti ravnatelja urediti će se 
posebnom Odlukom Općinskog načelnika. 
 4. Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača, a stupa na snagu 
prvi dan od dana objave. 
 

O b r a z l o ž e n j e: 
Općina Pitomača dana 11. studenoga 2022. godine objavila je Ponovljeni javni natječaj za 

izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme od 20 sati 
tjedno, u „Narodnim novinama” i na web stranici Općine Pitomača www.pitomaca.hr. 

Na raspisani natječaj pristigle su dvije prijave i to kandidatknje Ivane Fosić Crnjaković i Mateje 
Makar Kiš.  Povjerenstvo za provedbu postupka Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice 
Knjižnice i čitaonice Pitomača uvidom u natječajne prijave utvrdilo je da obje kandidatkinje ne 
ispunjavaju natječajne uvjete budući da nemaju položen knjižničarski ispit te nemaju radno iskustvo 
u u knjižnici (najmanje pet godina rada u knjižnici), stoga nije izvršen izbor. 

Člankom 43. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08. i 
127/19), propisano je 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, Marinko Barčan iz Pitomače, Frana Galovića 12, imenuje se za vršitelja dužnosti ravnatelja 
Knjižnice i čitaonice Pitomača do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja, a najduže 
do godinu dana.  

 

http://www.pitomaca.hr/


 Slijedom navedenoga, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.    

     

KLASA: 112-01/22-01/05 
URBROJ: 2189-16-22-6 
Pitomača, _________ 2022. 

       OPĆINA PITOMAČA 

                       OPĆINSKO VIJEĆE           

                                                                                      PREDSJEDNIK: 

              Rikard Bakan, mag.oec. 

 


