
 

 

 

                    
 

  R E P U B L I K A   H R V A T S K A  

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

            O P Ć I N A   S E L C A 

          OPĆINSKI NAČELNIK  

Trg Stjepana Radića 5, 21425 Selca 

 

Klasa: 612-01/15-01/0005 

Urbroj: 2104/07-02-01/15-01 

 Selca, 27. svibnja 2015. godine 

 

Na temelju odredbe članka 43. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97-ispravak, 

47/99-ispravak i 35/08) i članka 27. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ RH, broj 105/97, 5/98 i 

104/00, 87/08 i 69/09),  članka 21. i 22. Statuta Općinske knjižnice „Hrvatski sastanak 1888.“ Selca, 

(„Službeni glasnik“ Općine Selca, broj 2/07) te Odluke Općinskog vijeća Općine Selca od 18. ožujka 

2015. godine, Načelnik Općine Selca raspisuje  

 

JAVNI NATJEČAJ 

ZA IMENOVANJE RAVNATELJA OPĆINSKE KNJIŽNICE „HRVATSKI SASTANAK 

1888.“SELCA, NA PUNO RADNO VRIJEME 

 

UVJETI ZA RAD: 

Za ravnatelja samostalne knjižnice može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički 

diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu 

sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci (čl.27. st.2. Zakona o 

knjižnicama).  

Uz prijavu kandidati trebaju u izvorniku ili ovjerenom presliku priložiti: 

- dokaz o stručnoj spremi, 

- dokaz o radnom stažu( elektronički zapis ili potvrda HZNO-a o radnom stažu), 

- uvjerenje o nekažnjavanju, 

- domovnicu, 

- životopis, 

-dokaz o položenom stručnom ispitu 



 

Ravnatelj se prima u radni odnos na puno radno vrijeme u trajanju od 40 sati tjedno, a imenuje se na 

rok od četiri godine i može biti ponovno imenovan.  

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Općina Selca, Selca, Trg 

Stjepana Radića 5, s naznakom „Natječaj za ravnatelja Općinske knjižnice „Hrvatski sastanak 

1888.“Selca . Nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati. 

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se 

kandidatima prijavljenim na javni natječaj. 

Prijave na javni natječaj mogu se podnositi od dana objave u „Narodnim novinama“, a rok za 

podnošenje prijava je 15 dana od objave. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za 

podnošenje prijava. 

 

       OPĆINSKI NAČELNIK  

             Ivan Marijančević 

 

 

 

 

 

 

 

 


