Temeljem čl. 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), čl. 27. st. 1.
Zakona o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09), čl. 37. Statuta grada Čabra
(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ 33/09, 28/10, 27/12 i 14/13) te čl. 19.
stavka 1. Statuta Narodne knjižnice "Ivan Žagar" Čabar , Gradsko vijeće Grada Čabra na
sjednici održanoj dana 07. listopada 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja
Narodne knjižnice "Ivan Žagar" Čabar
Članak 1.
Raspisuje se natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Narodne knjižnice „Ivan Žagar“ Čabar
u tekstu kako slijedi:
“ 1 izvršitelj/ica na vrijeme od četiri godine. Nakon isteka mandata ista osoba može biti
ponovno izabrana.
Uvjeti natječaja:
1. Za ravnatelja se može imenovati osoba koja je državljanin RH i 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 ima najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci.
2. Iznimno, za ravnatelja 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 ima deset godina
rada u kulturi ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima uvjete iz točke 1.
Uz prijavu je potrebno priložiti:
životopis
preslik domovnice
diplomu- dokaz o stručnoj spremi
potvrdu o radnom iskustvu ili preslik radne knjižice
uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci .
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Grad Čabar, Narodnog
oslobođenja 2, 51306 Čabar, s naznakom “Natječaj za ravnatelja knjižnice - NE
OTVARAJ” u roku od 15 dana od dana objave natječaja
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Gradonačelnik zadržava pravo
poništenja natječaja. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od
dana isteka roka za podnošenje prijave. »
Članak 2.
Imenuje se komisija za provedbu natječaja iz članka 1. ove Odluke u sastavu :
1. SANJA JANEŠ – predsjednica
2. VAZMA MALNAR – član
3. ALEN LIPOVAC – član.

Članak 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA : 612-01/15-01/08
URBROJ : 2108-01/1-15-2
Čabar, 07. listopada 2015.g.
Gradsko vijeće grada Čabra
Predsjednik
dr.sc.Josip Malnar, v.r.

