
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 612-07/09-01/1
URBROJ: 2178/01-07-09-
Slavonski Brod, prosinca 2009.

Temeljem članka 26. Zakona o knjižnicama ("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 105/97., 5/98. i
104/00 i 69/09), članka 38. stavak 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine Republike Hrvatske" br.
76/03.29/97, 47/99 i 35/08),članka 28. Statuta Gradske knjižnice od 16. prosinca 2008. godine  i
članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", br.6/09),
Gradsko  vijeće  Grada  Slavonskog  Broda  je  na  svojoj  7.  sjednici  održanoj  prosinca  2009.  godine
donijelo

O D L U K U
o imenovanju ravnatelja

Ustanove Gradska knjižnica Slavonski Brod

I.
Za ravnatelja Ustanove Gradska knjižnica Slavonski Brod imenuje se Ivan Stipić, diplomirani knjižničar,
na vrijeme od četiri (4) godine.

II.
Ova Odluka je konačna.

III.
Ova   Odluka  stupa  na  snagu  danom  donošenja,  a   objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-
posavske županije".

O b r a z l o ž e nj e

Upravno vijeće Ustanove Gradska knjižnica Slavonski Brod raspisalo je Natječaj za ravnatelja Ustanove
Gradska  knjižnica  Slavonski  Brod,  objavljen  u  "Glasu  Slavonije"  od  7.  studenoga  2009.  godine.  Na
objavljeni Natječaj prijavu su u otvorenom roku podnijela tri kandidata i to:

- Ivan Stipić, prof. filozofije i informatologije, diplomirani knjižničar (nezaposlen)
- Darija  Mataić Agičić,  prof.  hrvatskog  jezika  i  književnosti,  diplomirana  knjižničarka

(Gradska knjižnica Slavonski Brod)
- Ružica Bobovečki, prof.defektolog, diplomirana knjižničarka (Gradska knjižnica Slavonski

Brod)

Uvidom u dokumentaciju iz natječajnog postupka utvrđeno je da svi kandidati ispunjavaju tražene
uvjete iz Natječaja.

Upravno vijeće Ustanove Gradska knjižnica Slavonski Brod po okončanom natječaju, na svojoj sjednici
od  2.  prosinca  2009.  godine,  raspravljajući  o  podnesenim  prijavama  na  Natječaj,  predložilo  je
osnivaču, Gradu Slavonskom Brodu, da se za ravnatelja Gradske knjižnice Slavonski Brod imenuje Ivan
Stipić,  diplomirani  knjižničar,  koji  u  potpunosti  udovoljava  traženim  uvjetima  iz  natječaja  i  čija  je
dokumentacija potpuna, uredna i valjana te uzimajući u obzir da je nezaposleni dragovoljac i invalid
Domovinskog rata.



Stručno  vijeće  Ustanove  Gradska  knjižnica  Slavonski  Brod  na  svojoj  sjednici  od  1.prosinca  2009.
godine nije istaknulo niti jednog kandidata.
Kulturno  vijeće  Grada  Slavonskog  Broda  na  svojoj  sjednici  održanoj  3.  prosinca  2009.  godine  dalo
pozitivno mišljenje o predloženom kandidatu Ivanu Stipiću.

U smislu članka 26. Zakona o knjižnicama ("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 105/97., 5/98.
104/00 i 69/09.), ravnatelja knjižnice imenuje i razrješava osnivač na prijedlog Upravnog vijeća.

Ravnatelj se u smislu članka 29. Statuta Gradske knjižnice imenuje na vrijeme  od četiri godine.

Gradsko vijeće je razmotrilo i prihvatilo prijedlog Upravnog vijeća Gradske knjižnice Slavonski Brod da
se za ravnatelja Gradske knjižnice imenuje Ivan Stipić, prof. filozofije i informatologije, diplomirani
knjižničar.

Ova Odluka je konačna.
Zbog svega je riješeno kao u izreci Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv  ove  Odluke  nezadovoljna  strana  može  u  roku  od  30  dana  od  dana  primitka  iste,  tužbom
pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Mijo Golubičić

Dostaviti:
1. Predsjednik Gradskog vijeća
2. Gradonačelnik
3. Zamjenici gradonačelnika
4. Uredništvo "Službenog vjesnika Brodsko-posavske županije"
5. Imenovani ravnatelj
6. Kandidati za ravnatelja - svi
7. Upravno vijeće Ustanove Gradska knjižnica – predsjednik
8. Gradska knjižnica Slavonski Brod
9. Upravni odjel za društvene djelatnosti
10. Dosje
11. Dokumentacija
12. Zapisnik
13. Pismohrana


