REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO–DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD HVAR
GRADONAČELNIK
Klasa: 112-01/17-01/21
UBROJ: 2128/01-01/1-17-03
Hvar, 19. prosinca 2017.godine
Na temelju članka 26. i 27. Zakona o knjižnicama («NN», broj: 105/97, 104/00, 87/08 i 69/09), članka
23. stavak 2. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Hvar ( «Službeni glasnik Grada Hvara «, broj: 7/13
), Gradonačelnik Grada Hvara, raspisuje
NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Hvar (reizbor )
Ravnatelj/ica se bira na vrijeme od četiri godine (reizbornost).
Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće posebne uvjete:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni
studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, odnosno stečena visoka
stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj
djelatnosti i visokom obrazovanju,
- položen državni stručni ispit za diplomiranog knjižničara,
- najmanje pet godina radnog iskustva u knjižničarskoj struci,
- poznavanje rada na računalu,
- stručne, radne i organizacijske sposobnosti za uspješno vođenje ustanove.
Osim posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete.
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.
Uz pismenu prijavu kandidati su obvezni priložiti:
Natjecatelji su uz prijavu obvezni priložiti:
- životopis,
-

dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslik domovnice ili osobne iskaznice )

-

dokaz o stručnoj spremi ( preslik diplome),

-

dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima-knjižničarskoj
struci u trajanju od najmanje pet godina- elektronički zapis ( u slučaju da je osiguranik podnio
zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje), odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih
službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/ potvrda ne smije biti starija
od jednog mjeseca,

-

preslik uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu

-

uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
od dana objave natječaja,

-

uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Na natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja ispita
u roku od godine dana od prijma u službu.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti
pozvani na dopunu prijava. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave ne smatraju se
kandidatima prijavljenim na natječaj. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete o tome će biti
obaviješteni pisanim putem.
Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem intervjua.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave
natječaja u Narodnim novinama na adresu: GRAD HVAR, Milana Kukurina br.2, 21 450 Hvar, s
obveznom naznakom: «Natječaj za prijam u službu - ne otvaraj».
Grad Hvar zadržava pravo ne izabrati ni jednog kandidata i poništiti natječaj.
O rezultatima kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
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