
O  b  r  a  z  l  o  ž  e  n  j  e 
 
Člankom 20. novg Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatatnosti («Narodne 
novine» broj 17/19)  propisano je da ravnatelja javne knjižnice kojom je 
osnivač ili suosnivač jedinica lokalne (područne) samouprave imenuje i 
razrješuje predstavničko tijelo  odnosno predstavnička tijela  više osnivača 
sporazumno. Javna knjižnica s više od deset zaposlenih ima upravno vijeće. 
 

Knjižnica je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Narodna 
knjižnica Krk, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Krka, Klasa: 612-
04/04/99-01/1, Urbroj: 2142/01-01-99-4 od 17. svibnja 1999. godine 
(«Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/99 i 24/00 i 29/07). 
Prava i dužnosti osnivača Knjižnice obavlja Grad Krk. 

 
Knjižnica je upisana u Registar ustanova Trgovačkog suda u Rijeci, 
Rješenjem od 24. prosinca 2002. godine, broj: Tt-02/3512-2, MBS: 
040178694. 
Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci broj: Tt – 10/918-5 MBS:040178694 od 
5. svibnja 2010. godine upisana je promjena sjedišta i promjena naziva 
Ustanove na temelju Odluke Gradskog vijeća o promjeni naziva i sjedišta 
Javne ustanove  od 25. veljače 2010. godine (“ SN PGŽ“, broj 7/10).  
  
Gradska knjižnica Krk ima dvoje zaposlenih i to: ravanatelja/icu i 
knjžničara/rku.  
Ravnatelj Knjižnice imenuje se na 4 godine i može biti ponovno imenovan. 
Javni natječaj objavljuje se u dnevnom tisku, a rok za prijavu je 15 dana od 
dana objave. 
 
Kako je  mandat ravnateljice Gradske knjižnice Krk istekao, potrebno je 
provesti novi postupak javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Knjižnice te 
se u tom smislu ovim prijedlogom Odluke predlaže Gradskom vijeću – 
Osnivaču Ustanove da imenuje Natječajno povjerenstvo koje će provesti 
predmetni postupak ( utvrđivanje teksta javnog natječaja, objava u dnevnom 
tisku, zaprimanje prijava i utvrđivanje da li su iste podnesene pravovremeno i 
dali ispunjavaju uvjete iz objavljenog natječaja, podnosi prijedlog odluke za 
imenovanje ravnatelja i dr.). 
 
Prema uobičajenoj dosadašnjoj praksi, predlaže se da Natječajno 
povjerenstvo ima tri člana/ice, od kojih je jedna članica zaposlenica Gradske 
knjižnice Krk.     
 
Slijedom svega iznesenog, Gradonačelnik Grada Krka je na sjednici Kolegija 
gradonačelnika, održanom 2. prosinca 2019. godine, nakon obrazloženja 
pročelnika JUO o provedbi postupka  natječaja za imenovanje ravnatelja/ice 
Gradske knjižnice i razmatranja radnog prijedloga Odluke o izboru članova, 
utvrdio Prijedlog Odluke o imenovanju Natječajnog povjerenstva za 
imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Krk, te se isti prijedlog sukladno 
odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o 
knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i Statuta Grada Krka upućuje  Gradskom 
vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i donošenja.  
 
Krk,   siječanj 2019.            
                                                                                           GRADONAČELNIK 
 


