GRADSKO VIJEĆE GRADA VUKOVARA
KLASA: UP/I-612-04/12-01/01
Urbroj: 2196/01-01-12-1
Vukovar, 12. ožujka 2012.

Na temelju članka 26. Zakona o knjižnicama (NN br. 105/97, 104/00 i 69/09) i članka
32., stavka 1., točke 23. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara 4/09 i
7/11) Gradsko vijeće Grada Vukovara, na 14. sjednici, održanoj 2012., donosi
RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Vukovar
Za ravnateljicu Gradske knjižnice Vukovar, Trg Republike Hrvatske 1, imenuje se
Vlatka Surma Szabo, dipl. knjižničar, iz Vukovara, Lijeva bara 34, na mandatno razdoblje od
četiri godine, sa početkom od 12. ožujka 2012..
O b r a z l o ž e nj e:
Upravno vijeće Gradske knjižnice Vukovar raspisalo je javni natječaj za imenovanje
ravnatelja Gradske knjižnice Vukovar na mandat od četiri godine, koji je objavljen u
„Narodnim novinama“ broj 8/12, od 18. siječnja 2012. Natječajem je utvrđeno da za
ravnatelja knjižnice može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički
diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, odnosno VSS knjižničarskog usmjerenja,
najmanje pet godina radnog iskustva u knjižničarskoj struci, položen stručni ispit iz
knjižničarstva, stručne, radne i organizacijske sposobnosti i poznavanje rada na računalu. Uz
prijavu na natječaj kandidati su bili dužni priložiti presliku diplome, presliku radne knjižice i
uvjerenje poslodavca iz kojeg je vidljivo da kandidat ima najmanje pet godina rada u
knjižničarskoj struci, presliku dokaza o položenom stručnom ispitu, kratak životopis i
program rada za mandatno razdoblje.
U otvorenom roku na natječaj su se prijavile dvije kandidatkinje i to: Vlatka Surma
Szabo i mr.sc. Zdenka Rakičić Friedrich. Nakon provjere dostavljene natječajne
dokumentacije Upravno vijeće utvrdilo je da je kandidatkinja Vlatka Surma Szabo priložila uz
prijavu svu traženu dokumentaciju te da ispunjava uvjete za imenovanje na dužnost ravnatelja
Gradske knjižnice Vukovar. Imenovana ima VSS – dipl. knjižničar, ima preko 10 godina
radnog iskustva u knjižničarskoj struci, položen stručni ispit za zvanje dipl. knjižničar i
svojim dosadašnjim radom u Gradskoj knjižnici Vukovar je pokazala da ima stručne, radne i
organizacijske sposobnosti za obavljanje poslova ravnatelja. Program rada koji je imenovana
ponudila također je pozitivno ocijenjen i prihvaćen od Upravnog vijeća.

Kandidatkinja mr.sc. Zdenka Rakičić Friedrich uz prijavu na natječaj nije priložila
dokaze o radnom iskustvu (preslika radne knjižice i uvjerenje iz kojeg je vidljiva dužina
radnog staža u knjižničarskoj struci) i dokaz o položenom stručnom ispitu iz knjižničarstva,
tako da je prijava ocjenjena nepotpunom i ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Upravno vijeće Gradske knjižnice Vukovar Odlukom broj 31/2-3-12-O, od 8. veljače
2012., predložilo je da se Vlatka Surma Szabo imenuje za ravnateljicu Gradske knjižnice.
Komisija za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 22. veljače 2012. razmotrilo je
Odluku Upravnog vijeća i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju te utvrdila prijedlog Rješenja
o imenovanju Vlatke Surma Szabo za ravnateljicu Gradske knjižnice Vukovar.
Gradsko vijeće je temeljem prijedloga Upravnog vijeća Gradske knjižnice i cjelokupne
natječajne dokumentacije riješilo kao u izreci ovog Rješenja.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog Rješenja može se pokrenuti Upravni spor pred Upravnim sudom RH, u roku od
30 dana od dane dostave istog.

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Džanak

Dostaviti:
1. Vlatka Surma Szabo, Lijeva bara 34, Vukovar
2. mr.sc. Zdenka Rakičić Friedrich, Kardinala A. Stepinca 51/36, Vukovar
3. Gradskoj knjižnici Vukovar
4. Upravnom vijeću Gradske knjižnice Vukovar
5. Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i
nacionalne manjine
6. Arhiva

