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Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama (NN br.: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), 

članka 26. i 27. Zakona o knjižnicama ( NN br.: 105/97, 05/98, 104/00, 69/09)  i članka 26.  i 

29. st. 1. Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Tisno od dana 16.listopada 2014.godine, 

načelnik općine raspisuje ponovljeni,  

 

JAVNI NATJEČAJ 

za imenovanje ravnatelja/ice javne ustanove 

Narodna knjižnica i čitaonica Tisno 

 

Za ravnatelja/icu javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Tisno može biti imenovana 

osoba koja ispunjava slijedeće 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,  

- najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci,  

- državljanstvo Republike Hrvatske te 

-  položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara.  

 

Iznimno ako se na ponovljeni javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava  uvjete iz ovog 

natječaja za ravnatelja/icu se može 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.  

 

Ravnatelja/icu imenuje Općinsko vijeće Općine Tisno na mandat četiri godine i može biti 

ponovno imenovan/a. 

 



Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici: 

- životopis s opisom dosadašnjeg rada,  

- prijedlog programa rada za četverogodišnje razdoblje,  

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi, 

- dokaz o potrebnom radnom stažu u knjižničarskoj struci, 

- dokaz o položenom stručnom ispitu, 

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, preslika osobne iskaznice ili 

putovnice) 

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci). 

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Nepravodobne  i nepotpune prijave neće se razmatrati.  

 

Prijave na natječaj sa potrebnom natječajnom dokumentacijom podnose se na adresu:  

Općina Tisno, Uska ulica 1, 22240 Tisno, s naznakom: „Natječaj za imenovanje 

ravnatelja/ice Narodne knjižnice i čitaonice Tisno- ne otvaraj“ 

 

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u dnevnom listu 

Slobodna Dalmacija.  

 

Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od dana isteka roka za 

podnošenje prijava.  

 

Načelnik: 

 

Ivan Klarin 

 

 


