
Na temelju članka 27. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“, broj 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09) i članka 34. 
Statuta Grada Opuzena („Službeni glasnik Grada Opuzena“, broj 3/13), Gradsko vijeće Grada Opuzena raspisuje  
 

NATJEČAJ 
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice  

Gradske knjižnice Opuzen 
 

 
1 (jedan) izvršitelj/ica, na puno radno  
 
Za ravnatelja/icu Gradske knjižnice Opuzen 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 i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci. 
Iznimno od navedene odredbe, za ravnatelja Knjižnice može biti imenovana 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; 

• stručne, radne i organizacijske sposobnosti. 
 
Uz prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente: 

• životopis, 
• presliku domovnice,  
• dokaz o stručnoj spremi 
• dokaz o potrebnom radnom stažu prema uvjetima natječaja, 
• potvrdu nadležnog suda da se protiv nje ne vodi kazneni postupak i to u izvorniku ili ovjerenoj preslici 

(ne starija od 6 mjeseci od dana objave natječaja). 
  
Prijave na natječaj  s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta  dostavljaju se na adresu: 

 
Grad Opuzen 

Trg kralja Tomislava 1 
20355 Opuzen 

 
„Prijava na natječaj za ravnatelja Gradske knjižnice – ne otvaraj!“  

 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u 
dnevnom tisku „Slobodna Dalmacija“, na oglasnim pločama Gradske knjižnice Opuzen i Grada Opuzena te na 
internetskim stranicama Gradska Opuzena www.opuzen.hr. 
Odluku o imenovanju ravnatelja/ice Gradske knjižnice Opuzen donosi Gradsko vijeće Grada Opuzena. 
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 (četiri) godine. 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o ishodu natječajnog postupka u zakonskom roku. 

 
 

Klasa: 100-04/15-01/01 
Urbroj: 2148/03-15-2 
Opuzen, 04. svibnja 2015. godine 
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