
Na temelju članka 3. stavka 3. i članka 6. stavak 1. Zakona o upravljanju javnim 

ustanovama u kulturi“ («Narodne novine» br. 96/01) te članka 26. i 27. Zakona o knjižnicama 

(«Narodne novine» br. 105/97, 05/98, 104/00, 87/08, 69/09) Natječajno povjerenstvo 

raspisuje 

 

JAVNI NATJEČAJ 

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice „Don Mihovil Pavlinović“-

Imotski   

 

1. Za ravnatelja/ravnateljicu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće 

uvjete: 

- 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. 

 

2. Ravnatelja/ravnateljicu na vrijeme od četiri godine imenuje Gradsko vijeće Grada 

Imotskog a izabrani ravnatelj/ravnateljica može biti ponovno biran/birana. 

 

3. Uz potpisanu pisanu prijavu kandidati su obvezni dostaviti: 

a. životopis, 

b. dokaz o stručnoj spremi (diploma, original ili ovjereni prijepis), 

c. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, 

putovnice ili domovnice), 

d. dokaz o potrebnom radnom stažu u knjižničarskoj struci (elektronički zapis  ili 

potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje), 

e. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni 

postupak ili da nije pravomoćno osuĎen za kazneno djelo, ne starije od  šest 

mjeseci od dana objave natječaja (original ili ovjerena preslika) 

 

4. Prijave s nepotpunom dokumentacijom ili nepravodobno dostavljene prijave neće 

se razmatrati. 

 

5. Rok za podnošenje prijava iznosi osam dana od dana objave u dnevnom listu 

„Slobodna Dalmacija“. 

 

6. Prijave s potrebnim ispravama (dokazima) dostavljaju se preporučenom pošiljkom 

ili neposrednom predajom u pisarnici Grada Imotskog, na adresu: Imotski, Ante 

Starčevića 23, 21260 Imotski.  

 

7. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana 

podnošenja prijava. 

 

NATJEČAJNO POVJERENSTVO 


