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REPUBLIKA HRVATSKA 
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA     
GRAD GOSPIĆ 
GRADONAČELNIK 
KLASA: 112-01/21-01/01 
URBROJ: 2125/01-02-21- 
Gospi, 26. veljače 2021. godine  
 
                GRADSKO VIJEĆE GRADA GOSPIĆA 
 
Predmet: Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju ravnatelja  
     Samostalne narodne knjižnice  Gospić 
                - razmatranje i donošenje – dostavlja se -  

 
Poštovani,  
 

temeljem članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 
1/12, 2/13, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18, 3/20), u privitku dopisa dostavljam Vam na razmatranje i donošenje prijedloga 
Odluke o razrješenju i imenovanju ravnatelja Samostalne narodne knjižnice Gospić. 
 
Obrazloženje: 
 
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA 

Pravni temelj za donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju ravnatelja Samostalne narodne knjižnice 
Gospić (u daljnjem tekstu: Knjižnica) sadržan je u članku 20. stavku 3. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj 
djelatnosti („NN“ br. 17/19, 98/19) odnosno u članku 35. Statuta Samostalne narodne knjižnice Gospić kojim je 
propisano da ravnatelja imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Gospića na prijedlog Upravnog vijeća. 
Navedenim Zakonom i Statutom također je propisano da javni natječaj za izbor ravnatelja raspisuje i provodi 
Upravno vijeće Knjižnice.  

Pravna osnova za imenovanje ravnatelja ustanove kojoj je jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave osnivač sadržana je i u članku 35. točki 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  
kojim je propisano da predstavničko tijelo osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i 
razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom. Isto je određeno i člankom 33. 
točkom 17. Statuta Grada Gospića.  
 
II. PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU ODLUKOM 

Budući da sadašnjem ravnatelju Knjižnice 26. ožujka o.g. izlazi četverogodišnji mandat, Upravno vijeće 
Knjižnice je odradilo sve Zakonom i Statutom propisane radnje u svezi provedbe Javnog natječaja za izbor 
ravnatelja. Svoj Prijedlog Upravno vijeće Knjižnice je uputilo osnivaču odnosno Gradskom vijeću na donošenje 
s kojim predlaže da se dosadašnji ravnatelj g. Milan Šarić, prof. povijesti i filozofije te diplomirani bibliotekar 
ponovno imenuje za ravnatelja Knjižnice, na razdoblje od četiri godine. 
 
III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA 
Za provedbu ove Odluke nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva.  
 

Slijedom prethodno navedenog predlaže se Gradskom vijeću Grada Gospića donošenje predmetne 
Odluke. 

 
S poštovanjem, 
 
                 GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 

   
                       Karlo Starčević 
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Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („NN“ br. 

17/19, 98/19) i članka 33. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada 
Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18, 3/20, 1/21), Gradsko vijeće Grada 
Gospića na sjednici održanoj dana_____2021. godine, donosi 
 
 
 

O D L U K U 
o razrješenju i imenovanju ravnatelja 
Samostalne narodne knjižnice Gospić 

 
 

Članak 1. 
 

Gradsko vijeće Grada Gospića, na prijedlog Upravnog vijeća Samostalne narodne knjižnice,  
Gospić s danom 26. ožujka  2021. godine razrješuje i s danom 27. ožujka 2021. godine ponovno 
imenuje Milana Šarića, prof. povjesti i filozofije te diplomiranog bibliotekara iz Kaniže Gospićke, 
Kaniža 61, za ravnatelja Samostalne narodne knjižnice Gospić. 

 
  

Članak 2. 
 

 Ravnatelj iz članka 1. ove Odluke imenuje se na vrijeme od četiri (4) godine. 
 
 

Članak 3.  
 

Ova Odluka stupa na snagu  dan nakon dana objave u „Službenom vjesniku Grada Gospića“. 
 
 
 
 
 

    PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                              GRADA GOSPIĆA 

 
            Petar Radošević, v.r. 
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