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Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (,,Narodne novine" br. 76/93, 29/97,
47/99, 35/08 i 127/19), članka 20. stavka 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti
(,,Narodne novine" br. 17/19 i 98/19), gradonačelnik Grada Knina raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice - Knin

UVJETI:

Ravnateljem Knjižnice može biti imenovana osoba, na temelju predloženog četverogodišnjeg
plana rada, koja ispunjava sljedeće uvjete:

- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,

- položen stručni knjižničarski ispit,
- najmanje pet godina rada u knjižnici,
- koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim (rukovodećim) sposobnostima.

Ravnatelja se imenuje na mandat od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

Uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

1. životopis s opisom dosadašnjeg rada
2. ovjerenu presliku diplome
3. osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)
4. presliku uvjerenja o položenom knjižničarskom stručnom ispitu
5. dokaz o ukupnom radnom stažu (potvrda ili elektronički zapis o podacima

evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne
stariji od datuma objave natječaja

6. dokaz o radnom iskustvu u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, u
knjižnici (potvrda poslodavca o poslovima koje je kandidat obavljao/obavlja i u kojem
razdoblju, preslika ugovora o radu ili drugog dokumenta kojim se to dokazuje, a koji
je evidentiran u matičnoj evidenciji HZMO-a)

7. preslika domovnice
8. četverogodišnji plan rada

9. uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, ne starije od 6 mjeseci od dana objave
natječaja.

Položen stručni knjižničarski ispit ima i osoba koja je oslobođena polaganja stručnog
knjižničarskog ispita na temelju zakona kojima je uređivana knjižnična djelatnost.
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Kandidat koji se u prijavi na natječaj pozove na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u
skladu s člankom 102. Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima
njihovih obitelji (,,NN" br. 121/17 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o
ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. I. tog Zakona, a
koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr./zaposljavanje-843/843
(https://branitelj i.gov .hr/UserDocsimages//NG/12%20Prosinac/Zapošlj avanj e//Popis%20Dok
aza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pd:f).

Izabrani kandidat će prije sklapanja ugovora o radu biti upućen na provjeru zdravstvene
sposobnosti.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta i dokazima iz čl. 103. st. 1. Zakona,
dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama", na adresu: Grad
Knin, Dr. Pranje Tuđmana 2, 22 300 Knin, u zatvorenoj omotnici s naznakom: ,,Ne otvarati,
natječaj za ravnatelja".

Osoba koja podnese nepravodobnu ili nepotpunu prijavu na natječaj ne smatra se kandidatom
prijavljenim na natječaj i njena prijava neće se razmatrati, o čemu će joj se dostaviti pisana
obavijest na koju nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Kandidati će u zakonskom roku biti pisano obaviješteni o rezultatima natječaja.

Izrazi koji se koriste u tekstu ovog Natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i
odnose se jednako na muški i ženski rod.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Grad Knin kao voditelj
zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu
provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Zadržava se pravo poništenja natječaja. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno
podnošenje pravnog lijeka.
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Knin, 22. travnja 2020.


