NATJEČAJNO POVJERENSTVO na 1. sjednici, održanoj 05. lipnja 2014. godine, na
temelju članka 26. i 27. Zakona o knjižnicama (Narodne novine, broj 105/97, 5/98, 104/00 i
69/09), članka 3. st. 3. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“
br. 96/01) i članka 18. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Valpovo, raspisuje
NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljicu javne ustanove „Gradska knjižnica i čitaonica
Valpovo“.
Za ravnatelja/ravnateljicu javne ustanove „Gradska knjižnica i čitaonica Valpovo“ 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
- stručne, radne i organizacijske sposobnosti
- najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci,
- hrvatsko državljanstvo,
- poznavanje rada na računalu,
Iznimno za ravnatelja/ravnateljicu knjižnice može se imenovati osoba koja ima završen
preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri (3) godine, kao i
osoba koja je stekla višu stručnu spremu, sukladno propisima koji su bili na snazi prije
stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i deset (10) godina
rada u kulturi ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete opisane u
prethodnom stavku.
Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na četiri godine i može biti ponovno imenovan.
Kandidati su uz zamolbu dužni priložiti:
- dokaz o stručnoj spremi,
- dokaz o radu u knjižničarskoj struci,
- preslik domovnice,
- potvrdu da se ne vodi kazneni postupak u izvorniku ili ovjerenom presliku (ne stariju od 30
dana od objave natječaja),
- životopis s opisom dosadašnjeg rada.
- prijedlog Plana i Programa razvoja knjižice.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana
objave natječaja, na adresu: Gradsko vijeće Grada Valpova, Natječajno povjerenstvo, M.
Gupca 32, 31 550 Valpovo, s naznakom: „Natječaj za ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice
Valpovo - ne otvarati“.
Odluku o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Valpovo donosi Gradsko vijeće
Grada Valpova.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Natječajno povjerenstvo

