Na temelju članka 20. stavka 12. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti  ("Narodne novine” broj 17/19), i članka 27. Statuta općine Dugi Rat („Službeni glasnik“- službeno glasilo Općine Dugi Rat broj: 2/18 i 2/20), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 50. sjednici održanoj dana ____________ godine, donosi
ODLUKU
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Narodne Knjižnice “Dugi Rat”

Članak 1.  
KATICA FRANIĆ iz Dugog Rata, Jadranska 24, magistra bibliotekarstva imenuje se za vršitelja dužnosti ravnatelja Narodne Knjižnice “Dugi Rat”, u daljnjem tekstu : Knjižnica.

Vršitelj dužnosti ravnatelja knjižnice iz stavka 1. Ovog članka imenuje se na vrijeme do imenovanja ravnatelja knjižnice temeljem provedenog javnog natječaja, a najduže za godinu dana.
Članak 2.
Vršitelj dužnosti ravnatelja iz članka 1. ove Odluke ima sva prava i obveze ravnatelja Knjižnice. 
Vršitelj dužnosti ravnatelja dužan je uskladiti odredbe Statuta Knjižnice sa Zakonom o knjižnicama te ih dostaviti Općinskom vijeću na suglasnost, uskladiti podatke u Sudskom registru vezane uz Knjižnicu, te donijeti druge opće akte Knjižnice određene zakonom. 
Članak 3.
Radnopravni status imenovanog Vršitelj dužnosti ravnatelja knjižnice regulirati će se Ugovorom o radu.
Članak 4.
Ovlašćuje se općinski načelnik za potpisivanje ugovora o radu sa imenovanim vršiteljem dužnosti ravnatelja do izbora ravnatelja Knjižnice a najduže za godinu dana.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" - službenom glasilu Općine Dugi Rat.
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGI RAT
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/20-01/ 	      						PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2155/02-01/1-20-	   					    OPĆINSKOG VIJEĆA:
Dugi Rat, ______________ 	
                                						Bernardin Petrić 


Obrazloženje


Sukladno članku 20. stavku 12. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti ("Narodne novine” broj 17/19) za vršitelja dužnosti ravnatelja knjižnice može se, bez provođenja javnog natječaja, imenovati osoba koja ima obrazovanje propisano stavkom 10. istog članka odnosno koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, ili osoba koja nije djelatnik javne knjižnice, a najdulje do godinu dana.

Naime, kako bi raspisao javni natječaj za ravnatelja Narodne knjižnice potrebno je prethodno donijeti odgovarajuće akte, prvenstveno odredbe postojećeg Statuta Narodne Knjižnice u Dugom Ratu kojeg je Općinsko vijeće donijelo 22.07.2004. godine uskladiti sa odredbama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti koji je stupio na snagu 16. veljače 2019. godine. Članakom 48. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti ("Narodne novine” broj 17/19) knjižnice i pravne osobe u čijem se sastavu nalaze knjižnice bile su dužne uskladit statute i druge opće akte i rad s odredbama tog Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu istog. Statut knjižnice donosi Općinsko vijeće na prijedlog ravnatelja knjižnice. Odredbama Statuta se među ostalim, reguliraju uvjeti koje mora ispunjavati ravnatelj Knjižnice te postupak provođenja javnog natječaja. Stoga je nužno potrebno, sukladno Zakonu imenovati privremenog vršitelja dužnosti ravnatelja koji posjeduje odgovarajući stupanj obrazovanja kako bi se uskladile odredbe Statuta i donijeli svi potrebni akti važni za zakoniti rad Narodne knjižnice u Dugom Ratu i udovoljilo zakonom propisanim standardima za rad Narodnih knjižnica u RH. 


