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Velika Ludina, 21.02.2019. 

 

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o knjižnicama (N.N. br. 105/97, 5/98, 104/00 i 

69/09), članka 41. Zakona o ustanovama (N.N. br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i Odluke 

Općinskog vijeća Općine Velika Ludina o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ice 

Knjižnice i čitaonice Velika Ludina donijete na 21. sjednici održanoj 13.02.2019. godine, 

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za izbor ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice 

Velika Ludina, raspisuje 

J A V N I   N A T J E Č A J 

za imenovanje ravnatelja/ice 

Knjižnice i čitaonice Velika Ludina 

 

UVJETI ZA RAD: 

 Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički 

diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj 

struci. Uz prijavu kandidati trebaju priložiti slijedeću dokumentaciju: 

 - zamolbu, 

 - životopis, 

 - potvrdu o stručnoj spremi, 

 - uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci, 

 - dokaz o radnom stažu, 

 - domovnicu. 

 Ravnatelj se prima u radni odnos na puno radno vrijeme u trajanju od 40 sati tjedno. 

 Ravnatelja imenuje Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na rok od četiri godine. 

 Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se od dana objave u 

„Moslavačkom listu“ Kutina, a rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave. 

 

 Prijave se podnose na adresu: Općina Velika Ludina, Povjerenstvo za provođenje 

javnog natječaja za izbor ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Velika Ludina, S. Mihaela 

37, 44316 Velika Ludina, sa naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu“. 

 

 Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja 

kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku. 
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       Predsjednik: 

                                                            Jelena Malekinušić 


