
Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), 

članka 20. Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN broj 17/19 i 98/19) i članka 28. 

Statuta Sveučilišne knjižnice u Splitu, Split, Ruđera Boškovića 31, Upravno vijeće 

Sveučilišne knjižnice u Splitu raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ 

 

za imenovanje ravnatelja Sveučilišne knjižnice u Splitu (m/ž). Mandat ravnatelja Sveučilišne 

knjižnice u Splitu traje 4 (četiri) godine.  

Za ravnatelja 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, 

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,  

- položen stručni knjižničarski ispit, 

- najmanje 5 (pet) godina rada u knjižnici 

- stručne, radne i organizacijske sposobnosti temeljem kojih se može očekivati da će 

uspješno voditi Knjižnicu. 

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola. 

Uz pisanu prijavu svi kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta, i to: 

- životopis (vlastoručno potpisan) 

- ispravu o završenom studiju 

- dokaz o ostvarenom radu u knjižničarskoj struci 

- uvjerenje o položenome stručnom ispitu za diplomiranog knjižničara te 

- plan rada i razvitka Sveučilišne knjižnice u Splitu za sljedeće mandatno razdoblje. 

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Sveučilišna knjižnica u Splitu može 

koristiti, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno 

zakonskim propisima. Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i 

priloge na način kako je navedeno u natječaju. Zakašnjele i nepotpune prijave neće se 

razmatrati. Upravno vijeće može provesti razgovor s kandidatima za ravnatelja.   

Osobe koje ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima moraju 

se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.  

(https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403) 

 

Pozivamo sve zainteresirane kandidate da dostave svoje prijave s potrebnom dokumentacijom 

u roku od 30 (trideset) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama preporučeno 

poštom na adresu: Sveučilišna knjižnica u Splitu, Ruđera Boškovića 31, 21000 Split, s 

naznakom „Za Upravno vijeće – natječaj za ravnatelja – ne otvaraj“. 

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 30 (trideset) 

dana, računajući od dana isteka roka za podnošenje prijava. 

 

KLASA: 612-04/20-01/669 

URBROJ: 2181-121-01-20-02 

U Splitu,  23. 10. 2020. 
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