
Temeljem članka 27.  Zakona o knjižnicama ("NN", br.  105/97,  5/98,  104/00,  87/08 i 
69/09), u skladu sa Statutom Gradske knjižnice "Ranko Marinković" ("Službeni glasnik 
Grada  Komiže",  br.  2/06)  i  Odlukom  o  raspisivanju  Natječaja  za  imenovanje 
ravnatelja/ice  Gradske  knjižnice  "Ranko  Marinković",  Gradonačelnica  Grada  Komiže 
raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice "Ranko Marinković"

Ravnateljem/icom Gradske knjižnice "Ranko Marinković" 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.
Ravnatelja/icu se imenuje na razdoblje od četiri godine.
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslikama koja se ne vraća, 
kako slijedi:

- dokaz o hrvatskom državljanstvu ( domovnica, osobna iskaznica ili putovnica)  
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma, uvjerenje ili radna knjižica)
- dokaz o položenom stručnom ispitu
- dokaz o radu u knjižničarskoj struci – uvjerenje (elektronički zapis ili potvrda) 

HZMO-a  o  radnom  stažu  odnosno  drugi  odgovarajući  dokaz  (radna  knjižica, 
ugovor o radu, potvrda poslodavca i sl.)

- uvjerenje  nadležnog  suda  o  nekažnjavanju,  odnosno  nevođenju  kaznenog 
postupka (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)

- prijedlog programa rada Gradske knjižnice za naredno četverogodišnje mandatno 
razdoblje 

      -    životopis
Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 15 dana  od dana objave 
natječaja na adresu:  Grad Komiža, Hrvatskih mučenika 17, 21485 Komiža  s naznakom 
«natječaj za ravnatelja/icu Gradske knjižnice».
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja podnositelji prijava bit će obaviješteni u roku četrdeset i pet dana od 
dana isteka roka za podnošenje prijava.


