
         PRIJEDLOG 

                       
REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TOPUSKO 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

KLASA: 611-02/22-01/___ 

URBROJ: 2176-18-01-22-2 

 

Topusko, ______. studenoga 2022. 

 

 

 Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 

29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.), članka 20. stavka 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj 

djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19. i 98/19.) i članka 31. stavka 1. podstavka 24. 

Statuta Općine Topusko („Službeni vjesnik“ broj 34/09., 10/13., 48/13. – pročišćeni tekst, 

16/14., 36/17., 8/18., 11/20., 6/21. i 67/22.), Općinsko vijeće Općine Topusko na _____. 

sjednici održanoj _____. studenoga 2022. godine, raspisuje 

 

 

 J A V N I    N A T J E Č A J 
 

za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Topusko 

 

 

 

Za ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Topusko može biti imenovana osoba koja 

ispunjava sljedeće 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, 

- da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima. 
 

U prijavi na natječaj  potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i 

prezime, adresa, broj telefona ili e-adresa), s tim da će se isti koristiti i obrađivati isključivo u 

svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih 

podataka. 
 

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: 

1. životopis, 

2. dokaz o hrvatskom državljanstvu – preslika domovnice, osobne iskaznice ili 

putovnice, 

3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika diplome, 

4. dokaz o položenom stručnom knjižničarskom ispitu – preslika uvjerenja, 

5. dokaze o traženom radnom iskustvu u knjižničarskoj struci:  



- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u 

matičnoj evidenciji (izvornik), 

- potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa 

(izvornik), preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo 

ostvareno radno iskustvo od najmanje 5 godina na knjižničarskim poslovima, 

6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izvornik ne stariji od 30 

dana od dana objave natječaja), 

7. prijedlog četverogodišnjeg plana rada Knjižnice, 

8. vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan s korištenjem i obradom 

osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objave javnog natječaja. 
 

 Ravnatelja imenuje Općinsko vijeće Općine Topusko na mandat od četiri godine i 

može biti ponovno imenovan.  
  

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od 

8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ na adresu: Općina Topusko, Općinsko vijeće, 

Komisija za izbor i imenovanja, Opatovina 10, 44415 Topusko, s naznakom „Natječaj za 

ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Topusko“.  
 

Izrazi koji se koriste u tekstu ovog javnog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se 

neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod. 
 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
 

Općina Topusko zadržava pravo poništenja ovog javnog natječaja. 
 

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

  

         

               PREDSJEDNICA 

 

                  Dijana Ščrbak, v. r. 

 

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


