
 

 

Na temelju članka 31. Statuta Gradske knjižnice Solin od 9. svibnja 2019. godine i Pravilnika 

o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj knjižnici Solin, 

dana 23. travnja 2022. godine, ravnatelj Ivan Peroš, mag. bibl. donosi 

 

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA  

ZA RADNO MJESTO KNJIŽNIČARSKI TEHNIČAR (m/ž) 

 

I. Iva Klišanin, srednja stručna sprema, s položenim stručnim ispitom za knjižničarskog 

tehničara prima se u stalni radni odnos. 

II. Imenovana se prima u radni odnos na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno), uz 

obvezni probni rok od 6 mjeseci. 

III. S izabranom kandidatkinjom sklopit će se ugovor o radu s početkom od 25. travnja 2022. 

godine. 

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Obrazloženje 

Natječaj za prijem u radni odnos knjižničarskog tehničara u Gradskoj knjižnici Solin, 

objavljen je 5. travnja 2022. godine na oglasnoj ploči HZZ-a i na mrežnoj stranici Gradske 

knjižnice Solin. Rok za podnošenje bio je 8 dana od dana objave Oglasa. Ravnatelj je imenovao 

Povjerenstvo za Natječaj za prijem u radni odnos knjižničarskog tehničara (m/ž) (u daljnjem 

tekstu: Povjerenstvo). 

Niti jedan kandidat se nije pozvao na prednosti pri zapošljavanju prema posebnim 

propisima. 

Sukladno uvjetima objavljenima u Natječaju, kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete 

iz Natječaja pozvani su na razgovor (intervju) radi utvrđivanja interesa, motivacije za rad u 

knjižnici, stečenog radnog iskustava te rezultata ostvarenih u njihovom dosadašnjem radu. Radi 

procjene sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta također je proveden i 

pismeni ispit za kandidate. 

Nakon provedenog postupka, a na temelju stručnih uvjeta i rezultata koje su najbolji 

kandidati ostvarili na pismenom ispitu i intervjuu radi utvrđivanja motiva i interesa za 

obavljanjem posla na radnom mjestu knjižničarskog tehničara, Povjerenstvo je  donijelo odluku 

da se u radni odnos na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom primi Iva Klišanin. 

Provedenim Natječajem je utvrđeno da izabrana kandidatkinja ispunjava sve stručne uvjete za 



navedeno radno mjesto. Nadalje, utvrđeno je da je ostvarila i najbolje rezultate na pismenom 

ispitu (83%) te je kao takva predložena od Povjerenstva. 

Slijedom izloženog, a sukladno navedenim odredbama, riješeno je kao u izreci. 

U Solinu, 23. travnja 2022. 

 

RAVNATELJ 

GRADSKE KNJIŽNICE SOLIN 

      Ivan Peroš, mag. bibl. 

 

    ___________________ 

 

DOSTAVITI:  

1. kandidatima 

2. Pismohrana Gradske knjižnice Solin 

 


