
 
 

 

 

           REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
        GRAD BJELOVAR 
       GRADONAČELNIK 
 
 

KLASA: 080-04/18-01/14 
URBROJ: 2103/01-01-18-4 
Bjelovar, 04. rujna 2018.  

    GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga rješenja o imenovanju ravnatelja Narodne 

knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar       
                 
 

Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt rješenja o imenovanju 
ravnatelja Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar i u povodu toga donio 
sljedeći  

  
 

      ZAKLJUČAK  
 
 

Utvrđuje se Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Narodne knjižnice 
„Petar Preradović“ Bjelovar kao u tekstu Nacrta i upućuje Gradskom vijeću na 
razmatranje i donošenje.  

Izvjestiteljica po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 
privremena pročelnica Upravnog odjela za kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i opće 
poslove Jasna Grgić Škaurin.  
 
 

 

         GRADONAČELNIK 
 
                            Dario Hrebak 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
         Upravni odjel za kulturu, zdravstvo,  
              socijalnu skrb i opće poslove 
 

 
KLASA: 080-04/18-01/14 
URBROJ: 2103/01-04/1-18-3 
Bjelovar,  03. rujna 2018. godine 
 
 
 

Gradonačelnik Grada Bjelovara 
Dario Hrebak 

 
 

PREDMET: Nacrt  Rješenja o imenovanju ravnatelja Narodne knjižnice „Petar 
Preradović“ Bjelovar 

 

 

Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri navedeni Nacrt Rješenja 
o imenovanju ravnatelja Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar, utvrdi ga kao 
Prijedlog i uputi Gradskom vijeću Grada Bjelovara na razmatranje i donošenje. 

 
 
 
 
 

v.d. PROČELNICA 
Jasna Grgić Škaurin, dipl. socijalna radnica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       

 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 G R A D  B J E L O V A R  
                  GRADSKO VIJEĆE 
 
 
KLASA: 080-04/18-01/14 
URBROJ: 2103/01-04-18-2 
Bjelovar,__. rujna 2018.                                                                                    NACRT 
             
 Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o knjižnicama  ("Narodne novine" broj 
105/97, 5/98, 104/00 i 69/09) i članka 31. stavka 1. točke 18. Statuta Grada 
Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/13, 1/18), Gradsko vijeće 
Grada Bjelovara na__ sjednici održanoj __ rujna 2018. godine donosi 
 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju ravnatelja  

    Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar 
 

I. 
 

 Marinko Iličić, dipl. politolog i viši knjižničar imenuje se za ravnatelja Narodne 
knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar . 
                                                                  II. 
 
            Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine. 
            Mandat ravnatelja započinje danom donošenja Rješenja o imenovanju. 
                                                                  
                                                                   III.  
 
 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom 
glasniku Grada Bjelovara". 
 
 
                                                  O b r a z l o ž e n j e  
 
         

Temeljem članka 26. stavka 1. Zakona o knjižnicama  ("Narodne novine" broj 
105/97, 5/98, 104/00 i 69/09) Gradsko vijeće Grada Bjelovara, kao osnivač, imenuje i 
razrješuje ravnatelja Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar, na prijedlog 
Upravnog vijeća. 
            Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti 
ponovno imenovana ravnateljem Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar. 

Upravno vijeće Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar je na 24. 
sjednici održanoj 17. kolovoza 2018. godine, razmatralo zamolbe pristigle na Javni  

 



 
natječaj za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar, 
objavljenog u "Večernjem listu", od 26. srpnja 2018. godine. 
           U natječaju predviđenom roku, zaprimljena je jedna prijava i to prijava 
Marinka Iličić iz Bjelovara, Dr.A.Starčevića 12. 
           Upravno vijeće utvrdilo je da je prijava zaprimljena u roku, te da u cijelosti 
zadovoljava uvjetima natječaja. 
           Nakon razmatranja pristigle zamolbe, Upravno vijeće Narodne knjižnice 
„Petar Preradović“ Bjelovar, za ravnatelja Narodne knjižnice „Petar Preradović“ 
Bjelovar predlaže Marinka Iličić, diplomiranog politologa i višeg knjižničara. Marinko 
Iličić ima visoku stručnu spremu diplomiranog politologa te zvanje višeg knjižničara, 
te je priznati stručnjak na području knjižnične djelatnosti s više od trideset godina 
rada u knjižnici, a na funkciji ravnatelja više od dvadeset pet godina, odnosno ima 
ispunjene uvijete propisane čl. 27. Zakona o knjižnicama. 
          Upravno vijeće Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar utvrdilo je 
Marinka Iličića kandidatom za ravnatelja Narodne knjižnice „Petar Preradović“ 
Bjelovar i predlaže  Gradskom Vijeću imenovanje Marinka Iličića za ravnatelja 
Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar na četverogodišnji mandat. 
        Slijedom navedenog, Gradsko vijeće je prihvatilo prijedlog Upravnog vijeća od 
20. kolovoza 2018. godine i donijelo Rješenje kao u izreci. 
 
 
Uputa o pravnom lijeku: 
 
         Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor 
tužbom pred Upravnim sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku od trideset 
dana od dana dostave ovog Rješenja.  
        Tužba se predaje neposredno Upravnom sudu u Zagrebu ili putem pošte 
preporučeno. 
 
 
 

                               PREDSJEDNIK 
GRADSKOG VIJEĆA 

Ante Topalović, univ.bacc.oec. 
 

Dostaviti: 
1 . Marinko Iličić, Bjelovar,Dr.a.Starčevića 12 
2. Narodna knjižnica „Petar preradović“ Bjelovar 
3. Arhiva, ovdje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OBRAZLOŽENJE 
 

Temeljem članka 26. stavka 1. Zakona o knjižnicama  ("Narodne novine" broj 
105/97, 5/98, 104/00 i 69/09) Gradsko vijeće Grada Bjelovara, kao osnivač, imenuje i 
razrješuje ravnatelja Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar, na prijedlog 
Upravnog vijeća. 

 
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti 

ponovno imenovana ravnateljem Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar. 
 

Upravno vijeće Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar je na 24. 
sjednici održanoj 17. kolovoza 2018. godine, razmatralo zamolbe pristigle na Javni 
natječaj za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar, 
objavljenog u "Večernjem listu", od 26. srpnja 2018. godine. 

 
U natječaju predviđenom roku, zaprimljena je jedna prijava i to prijava 

Marinka Iličić iz Bjelovara, Dr.A.Starčevića 12. 
 
Upravno vijeće utvrdilo je da je prijava zaprimljena u roku, te da u cijelosti 

zadovoljava uvjetima natječaja. 
 

 Nakon razmatranja pristigle zamolbe, Upravno vijeće Narodne knjižnice 
„Petar Preradović“ Bjelovar, za ravnatelja Narodne knjižnice „Petar Preradović“ 
Bjelovar predlaže Marinka Iličić, diplomiranog politologa i višeg knjižničara. Obzirom 
da Marinko Iličić ima visoku stručnu spremu diplomiranog politologa te zvanje višeg 
knjižničara, te je priznati stručnjak na području knjižnične djelatnosti s više od 
trideset godina rada u knjižnici, a na funkciji ravnatelja više od dvadeset pet godina.  
 

 Molimo Gradonačelnika Grada Bjelovara da razmotri navedeni Nacrt 
Rješenja o imenovanju ravnatelja Narodne knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar, 
utvrdi ga kao Prijedlog i uputi Gradskom vijeću Grada Bjelovara na razmatranje i 
donošenje. 

 
 
 

                                                                                                      v.d. PROČELNICA 
Jasna Grgić Škaurin, dipl. socijalna radnica  
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