
Na temelju članka 26. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“, broj 105/97, 5/98, 
104/00 i 40/09 te članka 74. stavka 1. točke 7. i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule 
(„Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), gradonačelnik 
Grada Korčule dana 13. svibnja 2015. godine donio je 
 
 

R J E Š E N J E 
o izboru i imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ 

 
 
 1. TAJANA GRBIN, VSS, profesorica fizike i matematike, s više od pet godina rada u 
knjižničarskoj struci, izabire se za ravnateljicu Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ u Korčuli. 
  
 2. Imenovana se imenuje ravnateljicom na vrijeme od četiri godine, počevši danom 16. 
lipnja 2015. godine. 
 
 3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Grada Korčule“. 
            

O b r a z l o ž e n j e 
 Sukladno odredbama Zakona o knjižnicama, Grad Korčula, kao osnivač Gradske 
knjižnice „Ivan Vidali“, a zbog isteka mandata dosadašnjoj ravnateljici Tajani Grbin dana 15. lipnja 
2015., raspisao je javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Knjižnice na vrijeme od četiri 
godine. 
 Natječaj je objavljen 16. travnja 2015. godine, na koji se je javila jedna kandidatkinja, i 
to dosadašnja ravnateljica Tajana Grbin. 
 Natječajno povjerenstvo je provelo postupak javnog natječaja i utvrdilo da je 
kandidatkinja podnijela urednu i pravodobnu prijavu te da ispunjava sve propisane uvjete za 
ravnatelja Knjižnice  
 Imenovana ravnateljica ispunjava uvjete natječaja glede stručne spreme (VSS) i 
potrebnog radnog iskustva (najmanje 5 godina) u knjižničarskoj struci, ujedno je i ravnateljica 
Knjižnice u prethodna dva vremenska mandata 2007.-2011, i 2011.-2015.  
 Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog Rješenja. 
 

Uputa o pravnom lijeku 
Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba. Nezadovoljni kandidat ima pravo pregledati 

natječajnu dokumentaciju u Upravnom odjelu za opće poslove i mjesnu samoupravu Grada Korčule 
i u roku 15 dana od dana primitka ovog Rješenja tužbom pokrenuti sudski (radni) spor pred 
Općinskim sudom u Dubrovniku-Stalna služba u Korčuli. 
 
KLASA: 013-03/15-01/02                                  
URBROJ: 2138/01-02-15-8           
Korčula, 13. svibnja 2015.                                                                                                                                  
                                                                                                                         GRADONAČELNIK 
                                                                                                                           Andrija Fabris, ing. 
 
Dostaviti: 
1. Tajana Grbrin, Korčula 
2. Gradska knjižnica „Ivan Vidali“, Korčula 
3. U spis-ovdje 


