
         REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA                                                            N  A  C  R  T 
                    GRAD OMIŠ  

               Gradsko vijeće 
 
KLASA: 612-04/20-01/03 
URBROJ: 2155/01-01-20-4  

Omiš, ************ 2020.g. 
 

 
Na temelju članaka 38., 39. I 40. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 

47/99, 35/08 i 127/19), članka 20.st.3. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine 
br. 17/19 i 98/19) te članaka 16. i 17. Statuta Gradske knjižnice Omiš (Službeni glasnik Grada Omiša 
br. 6/19), u svezi s člankom 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10, 
2/13, 10/13, 1/18 i 8/18), Gradsko vijeće Grada Omiša na svojoj **** sjednici od dana ************ 
2020.g. donosi  
 

R J E Š E NJ E 
o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Omiš 

 

 
1. Za ravnateljicu javne ustanove Gradska knjižnica Omiš imenuje se: 

 
SVJETLANA BULJEVIĆ, prof. i dipl.knjižn., Iz Omiša, Cetinska cesta 32A. 
 

2. Dužnost ravnateljice obnaša se na vrijeme od četiri godine koje započinje s danom 05.rujna 
2020.g. 

 
3. Do dana stupanja na dužnost po novom mandatnom razdoblju imenovana je dužna sklopiti 

odgovarajući ugovor o radu kojeg u ime osnivača na strani ustanove s njom zaključuje 
gradonačelnik Grada Omiša. Dosadašnji Ugovor o radu ravnateljice Narodne knjižnice Omiš 
KLASA: 612-04/16-01/03 URBROJ: 2155/01-02-16-10/1 od 31.srpnja 2016.g. prestaje na 
dan 4.rujna 2020.g. 
 

4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenom glasniku Grada 
Omiša. 

 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 
Gradonačelnik Grada Omiša je dana 3.lipnja 2020.g. u Narodnim novinama RH br. 65/20 i službenim 
web stranicama Gradske knjižnice Omiš objavio javni natječaj za izbor i imenovanje 
ravnatelja/ravnateljice javne ustanove Gradska knjižnica Omiš. 
Javni natječaj je prema odredbama Statuta ustanove objavljen 90 dana prije isteka tekućeg 
četverogodišnjeg mandata koji inače  traje do 4.rujna 2020.g. 
U roku za prijave koji je trajao 15 dana i istekao dana 18.lipnja 2020.g. pristigla je samo jedna prijava 
i to gđe. Svjetlane Buljević iz Omiša, dosadašnje ravnateljice ustanove. 
Iz sadržaja prijave koja je od strane Gradonačelnika otvorena 29.lipnja 2020.g. razvidno je kako je 
prijava pravodobna i potpuna, a kandidatkinja ispunjava i sve druge tražene formalne natječajne 
uvjete. 



Razmatrajući životopis i predloženi četverogodišnji plan rada Gradske knjižnice Omiš, a uz činjenicu 
da je gđa. Svjetlana Buljević i do sada u više uzastopnih mandata vodila Gradsku knjižnicu Omiš, 
Gradonačelnik je utvrdio kako je dokazala svoje stručne, radne i organizacijske kompetencije koje 
upućuju da će i dalje uspješno voditi ustanovu.  
Zbog navedenog utvrđenja donesen je prijedlog za imenovanje rečene osobe ravnateljicom ustanove 
i u novom mandatu. O ovom prijedlogu mišljenje je dalo radno tijelo Gradskog vijeća Grada Omiša. 
Prijedlog je prihvatio te na temelju njega donijelo ovo Rješenje Gradsko vijeće kao predstavničko 
tijelo Grada Omiša. 
 
 
POUKA O PRAVIMA KANDIDATA: 
 
Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može tužbom pokrenuti upravni spor pred 
nadležnim Upravnim sudom u roku 30 dana od dana njegove dostave. 
 

Kandidat na javni natječaj može izvršiti neposredan uvid u natječajne materijale u Upravnom odjelu 
za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša, Trg kralja Tomislava 5.,u  Omišu, u uredovno 
vrijeme, u roku 3 radna dana od dostave ovog Rješenja. 
 
 
 
 
                                                                                                                             PREDSJEDNIK  
                                                                                                                         GRADSKOG VIJEĆA  
 
                                                                                                                        Zvonko Močić, dr.med. 

 
                                                                                                                                            

 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Svjetlana Buljević, Cetinska cesta 32A, Omiš, 
2. Gradska knjižnica Omiš, Punta 1, Omiš, 
3. Ured gradonačelnika Grada Omiša, 
4. Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša, ovdje, 

5. Oglasna ploča iwww.omis.hr - ovdje,  
6. Pismohrana /04/. 

 
 
 
  



 

         REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD OMIŠ 
           GRADONAČELNIK                                                      
KLASA: 612-04/20-01/03 
URBROJ: 2155/01-02-20-3 
Omiš, 29.lipnja 2020.g. 
 

 

 

 Na  temelju odredbi čl. 20. st.3. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine 

br. 17/19 i 98/19),  u svezi s čl. 16. i čl.17. Statuta Gradske knjižnice Omiš (Službeni glasnik Grada 

Omiša br.6/19),  čl. 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10, 2/13, 

10/13, 1/18 i 8/18), čl.54.  i čl.57. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Omiša (Službeni glasnik 

Grada Omiša br. 6/09 i 2/13), gradonačelnik Grada Omiša donosi  

 

Z A K L J U Č A K 
 
 

1. Utvrđuje se nacrt teksta Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Omiš 
kakav prileži ovom zaključku pod KLASA:612-04/20-01/03 URBROJ:2155/01-01-20-4 te se 
predlaže Gradskom vijeću Grada Omiša njegovo donošenje u konačnom obliku i sadržaju 
nakon provedene rasprave i odlučivanja. 

 
2. Za izvjestitelja pred Gradskim vijećem Grada Omiša određuje se Đeki Stanić, pročelnik 

Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                GRADONAČELNIK 
 
                                                                                                           Ivo Tomasović, dipl.oec.,  v.  r. 
 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 

1. Gradsko vijeće Grada Omiša, n/r predsjednika, 
2. Ured gradonačelnika Grada Omiša, 
3. Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša, 
4. Pismohrana /04/. 

 
 



 
O b r a z l o ž e nj e  

 
 

Javna ustanova Gradska knjižnica Omiš nema upravno vijeće pa je postupak za imenovanje njenog 
ravnatelja dužan provesti osnivač.  
Dosadašnji mandat ravnateljice ustanove traje do 4.rujna 2020.g. 
Imenovanje se vrši na temelju javnog natječaja koji je prema odredbama Statuta ustanove objavljen 
90 dana prije isteka tekućeg četverogodišnjeg mandata.  
Gradonačelnik Grada Omiša je dana 3.lipnja 2020.g. u Narodnim novinama RH br. 65/20 i službenim 
web stranicama Gradske knjižnice Omiš objavio javni natječaj za izbor i imenovanje 
ravnatelja/ravnateljice javne ustanove Gradska knjižnica Omiš. 
Uvjeti za imenovanje ravnatelja ustanove propisani su Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 
i Statutom Gradske knjižnice Omiš. U natječaju je pored traženih uvjeta bila uputa osobama koje 
imaju prednost pri izboru prema posebnim propisima. 
U roku za prijave koji je trajao 15 dana i istekao je dana 18.lipnja 2020.g. pristigla je samo jedna 
prijava i to gđe. Svjetlane Buljević iz Omiša, dosadašnje ravnateljice ustanove. 
Iz sadržaja prijave koja je od strane Gradonačelnika otvorena 29.lipnja 2020.g. razvidno je kako je 
prijava pravodobna i potpuna, a da kandidatkinja ispunjava i sve druge tražene formalne natječajne 
uvjete. 
Razmatrajući životopis i predloženi četverogodišnji plan rada Gradske knjižnice Omiš, a uz činjenicu 
da je gđa. Svjetlana Buljević i do sada u više uzastopnih mandata vodila Gradsku knjižnicu Omiš, 
Gradonačelnik je utvrdio kako je dokazala svoje stručne, radne i organizacijske kompetencije koje 
upućuju da će i dalje uspješno voditi ustanovu.  
Zbog navedenog utvrđenja donesen je prijedlog za imenovanje rečene osobe ravnateljicom ustanove 
i u novom mandatu. 
O ovom prijedlogu mišljenje daje Odbor za izbo i imenovanje Gradskog vijeća Grada Omiša. 
Ugovor o radu ravnateljica sklapa na vrijeme od 5.rujna 2020.g. do 5.rujna 2024.g. U nedostatku 
upravnog vijeća na strani ustanove ugovor o radu potpisuje gradonačelnik Grada Omiša kao 
predstavnik osnivača ustanove. Predloženi tekst ugovora o radu sadrži odredbe prethodnog ugovora. 
 
Prijedlogu prileže: mišljenje Odbora, tekst javnog natječaja, zapisnik o prijavi i prijava s prilozima. 
 
 
 

PREDLAGATELJ  
 

  



 

          REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA                                                            N  A  C  R  T 
                    GRAD OMIŠ  

               Gradsko vijeće 
     Odbor za izbor i imenovanje 
 
KLASA: 080-02/17-20/03 

URBROJ: 2155/01-01-20-49  
Omiš, 27.srpnja 2020.g. 

 
 

 

Na temelju odredbi čl. 33., čl.54.  i čl.57. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Omiša  

(Službeni glasnik Grada Omiša br. 6/09 i 2/13), u predmetu davanja mišljenja na prijedlog Rješenja 

o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Omiš, Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća 

Grada Omiša na svojoj 24. sjednici od dana 27.srpnja 2020.g. donosi 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

1. Prihvaća se prijedlog gradonačelnika Grada Omiša po Zaključku KLASA:612-04/20-
01/03 URBROJ:2155/01-02-20-3 od 29.lipnja 2020.g. i daje se pozitivno mišljenje na 
prijedlog teksta Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Omiš pod 
KLASA: 612-04/20-01/03 URBROJ: 2155/01-01-20-4. 

 

2. Za izvjestitelja pred Gradskim vijećem Grada Omiša određuje se Zvonko Močić, 
dr.med., predsjednik Odbora za izbor i imenovanje. 
 

 

 

                                                                                                               PREDSJEDNIK ODBORA  

 

                                                                                                               Zvonko Močić, dr.med., v.r.  

 

 

 

DOSTAVITI: 

1. Gradsko vijeće Grada Omiša, 
2. Ured gradonačelnika Grada Omiša, 
3. Pismohrana /04/. 



 
          

 



 

 

GRAD OMIŠ 
Gradonačelnik  
KLASA:612-04/20-01/03 

PREGLED KANDIDATA I NJIHOVIH PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE 
RAVNATELJA/RAVNATELJICE  
GRADSKE KNJIŽNICE OMŠ (N.N. 65/20 od 3.6.2020.g.) 

  

ur.br. /02 

IME I PREZIME SVJETLANA BULJEVIĆ 

ADRESA CETINSKA CESTA 32, OMIŠ 

E-MAIL/MOB buljevicsvjetlana@gmail.com  
091  5127506 

DATUM PRIJAVE 12.6.2020. 

STUDIJ Da - Profesorica hrvatskog jezika i književnosti 

mailto:buljevicsvjetlana@gmail.com%20091%20%205127506
mailto:buljevicsvjetlana@gmail.com%20091%20%205127506


STRUČNI ISPIT Da - Diplomirana knjižničarka 

RAD U KNJIŽNICI - MIN. 5 
GOD. 

Da - od 1.9.2000.g. 

PROGRAMSKI PLAN Da - 13 str.  

DIPLOMA Da   
Diploma Filozofskog fakulteta Zadar    br.1248-1995 od 
7.7.1995. 

POTVRDA ISPITA Da 
Uvjerenje Hrvatskog knEjižničnog vijeća br. IP-1567/2-99 od  
23.6.1999. i 
Potvrda od 15.1.1999.g. 

RADNI STAŽ Da 
Potvrda Zavoda za mirovinsko osiguranje kl.034-04/20-03/6 
ub. 341-18-05/8-20-32693 od 4.6.2020.g. -ukupno: 25 god-  

REFERENCE Ugovor o radu ravnateljice Gradske knjižnice Omiš od  
31.7.2016.g.; Rješenje o imenovanju ravnateljicom od 
31.7.2012.g.; od 30.4.2008.g. i  4.8.2004.g. 
Stručno mišljenje Gradske knjižnice M.Marulić Split kl. 612-
04/20-01/41 ub.21/1-237-04/20-231 od 9.6.2020.g. 

ŽIVOTOPIS Da  - 4 str. 

OSOB.ISKAZ. Da  -PP Omiš br. 113646171 

NEKAŽNJAVANJE Ne vodi se kazneni postupak - Uvjerenje OKS Zagreb Su-
Ukpe-47873/2020 od 3.6.2020.g. 

PREDNOST Nije tražena 
  

Omiš, 29.lipnja  2020.g. 
 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


