CENTAR ZA KULTURU JASTREBARSKO
Dr. Franje Tuđmana 9
JASTREBARSKO
ZAPISNIK
sa 20. sjednice Upravnog vijeća Centra za kulturu Jastrebarsko, koja je održana 18.05.2017. godine u
Centru za kulturu Jastrebarsko, dr. Franje Tuđmana 9, Jastrebarsko s početkom u 18,00 sati.
Nazočni članovi Upravnog vijeća: Ljubica Marković, Zdenka Popović
Ostali nazočni: Dragica Severinac, ravnateljica
Nenazočni članovi: Josip Cuković, predsjednik
Budući da predsjednik Upravnog vijeća, Josip Cuković, nije bio nazočan na sjednici, sjednicu je vodila
gđa Ljubica Marković koja je otvorila sjednicu i predložila slijedeći
Dnevni

red:

1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Upravnog vijeća
2. Raspisivanje natječaja za radno mjesto: Voditelj/ica Narodne knjižnice i čitaonice
3. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
4. Pitanja i prijedlozi
Konstatira se da je predloženi dnevni red JEDNOGLASNO usvojen.
AD – 1
Konstatira se da nije bilo primjedbi na zapisnika sa 19. sjednice Upravnog vijeća te se isti
JEDNOGLASNO usvaja.
AD – 2
Nakon obrazloženja ravnateljice Upravno vijeće donosi odluku da se raspiše natječaj za voditelja/ice
Narodne knjižnice i čitaonice, kako slijedi:
Na temelju članka 25. Statuta Centra za kulturu Jastrebarsko, Upravno vijeće, na prijedlog
ravnatelja, donosi odlukom kojom se raspisuje
N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na radno mjesto
-

Voditelj/ica Narodne knjižnice i čitaonice

UVJETI:
- VSS- zvanje diplomirani knjižničar
- 1 godina radnog iskustva
- opća informatička pismenost
Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj
spremi i radnom iskustvu te uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak
(ne starije od šest mjeseci).
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose na adresu:
Centar za kulturu Jastrebarsko
Franje Tuđmana 9,
10450 Jastrebarsko,
s naznakom „za natječaj“.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Natječaj će biti objavljen u „Narodnim novinama“, Zavodu za zapošljavanje te na portalu
MOJ POSAO.
AD – 3
Nakon obrazloženja ravnateljice, Dragice Severinac, te na temelju članka 15. i 447. Zakona o
javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16) i članka 30. Statuta Centra za kulturu
Jastrebarsko, Upravno vijeće donosi ODLUKU kojom se usvaja Pravilnik o provedbi
postupaka jednostavne nabave.
Pravilnik se prilaže uz zapisnik Upravnog vijeća i čini njegov sastavni dio.
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave stupa na snagu osmog dana od dana
objave na oglasnoj ploči Centra za kulturu.
AD – 4
Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo pitanja ni prijedloga.
Sjednica je završila u 19,00 sati.

Zapisničar:

Predsjednik Upravnog vijeća:

Zdenka Popović

Josip Cuković

