
 
 

 
 
Na temelju čl. 27. stavka 1. Zakona o knjižnicama (NN 105/97., 5/98., 104/00., 69/09.), članka 26. 
Statuta Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar, Upravno vijeće Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar temeljem 
odluke donesene na 10. sjednici održanoj dana 09. 10. 2015. g., objavljuje: 
 

 
 

NATJEČAJ 
za izbor i imenovanje ravnatelja/-ice 

Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar 
 
 
 
UVJETI: 
Za ravnatelja/-icu može biti imenovana osoba koja osim općih zakonskih uvjeta ispunjava sljedeće 
posebne 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 

- iznimno za ravnatelja/-icu Knjižnice može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski 
sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri 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 godina rada u kulturi ako se na 
ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima uvjete iz prethodnog stavka 

- položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara 

- poznavanje problematike djelatnosti ustanove. 
Ravnatelj se imenuje na mandatno razdoblje od četiri godine, od 01.01.2016. g. do 31.12.2019. g. 
 
Uz pismenu prijavu u kojoj je naveden životopis potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju: 

- domovnicu (presliku) 

- rodni list (presliku) 

- diplomu  

- potvrdu o položenom stručnom ispitu (presliku) 

- dokaz o radnom stažu u knjižničarskoj struci/kulturi: elektronički zapis, odnosno potvrda o 
podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a ili presliku radne knjižice 

- uvjerenje da se protiv podnositelja/-ice prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 
mjeseci) 

 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
Prijave se podnose u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja, poštom na adresu: Pučka 
knjižnica i čitaonica Daruvar, Stjepana Radića 5, 43 500 Daruvar, s naznakom  „Natječaj za 
ravnatelja“. 

       
O rezultatima natječaja podnositelje prijava izvijestit će se u roku od 45 dana od isteka roka za 
podnošenje prijava. 
Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati. 
         

Predsjednik Upravnog vijeća: 
    Miran Husak, bacc.oec. 


