
Na temelju članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19.)  i 
članka 13. Statuta Gradske knjižnice Pazin („Službene novine Grada Pazina“ broj 14/07., 13/12., 15/12. i 37/19.),  
Gradsko vijeće Grada Pazina raspisuje 
 

NATJEČAJ 
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Pazin 

 
1 izvršitelj 

Uvjeti: za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete: 
 

- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 
specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,  

- položen stručni knjižničarski ispit,  

- najmanje pet godina rada u knjižnici,  

- posjedovanje stručnih, radnih i organizacijskih sposobnosti. 
 

Ravnatelj/ica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada. 

 

Iznimno, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima propisane uvjete za ravnatelja/icu javne 
knjižnice, može se na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada imenovati osoba koja ima završen 
diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski 
stručni studij ili s njim izjednačen studij, uz uvjet polaganja stručnog knjižničarskog ispita u roku od tri godine od 
dana imenovanja, te ispunjava druge uvjete propisane statutom.  

Položen stručni knjižničarski ispit ima i osoba koja je oslobođena polaganja stručnog knjižničarskog 
ispita na temelju zakona kojima je uređivana knjižnična djelatnost.  

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku: 
 
1) Diplomu o stručnoj spremi,  
2) Potvrdu o položenom stručnom ispitu,  
3.)Dokaz o državljanstvu: presliku osobne iskaznice, ili Domovnicu,  
4) Dokaz o radu  u knjižničarskoj struci, 
5) Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana,  
6) Prijedlog četverogodišnjeg plana rada Knjižnice,  
7) Životopis.  

Ravnatelja/icu imenuje Gradsko vijeće Grada Pazina na rok od četiri godine i može biti ponovno 
imenovan. 

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Grad Pazin - Povjerenstvo za provedbu 
natječaja za izbor ravnatelja/ice Gradske knjižnice Pazin, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin s naznakom 
„Natječaj za ravnatelja/icu Gradske knjižnice Pazin “, u roku od 15 dana od objave natječaja u Glasu Istre. 

Kandidati će biti pisano obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od isteka roka za 
podnošenje prijava. 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
 

KLASA: 612-04/19-01/06 
URBROJ: 2163/01-03-02-19-9 
Pazin, 18. studenog 2019. 


