
               
 REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 612-04/12-01/19 

UR.BR: 2197/03-02-12-2 

K. Toplice, 20.12.2012. 

 

 

 

 „Na temelju članka  38. i 39. Zakona ustanovama (N.N. br. 76/93, 29/97-isp. i 47/99-

ispr.),  članka 26. i 27. Zakona o knjižnicama (NN br. 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09),  članka 

12. Statuta Općinske knjižnice Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ 19/08) i članka 33. 

Statuta Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 16/09), Općinsko vijeće Općine 

Krapinske Toplice na 30. sjednici održanoj  20.12. 2012.g. donijelo je 

 

 

 

     O  D  L  U  K  U 

 

1. Raspisuje se natječaj za imenovanje ravnatelja Općinske knjižnice Krapinske 

Toplice. 

2. Natječaj će se objaviti u «Narodnim Novinama». 

3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u «Narodnim 

Novinama». 

4. Tekst natječaja sastavni je dio ove Odluke. 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća: 

 Ernest Svažić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  
 REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 612-04/12-01/19 

UR.BR: 2197/03-02-12-2 

K. Toplice, 20.12.2012. 

             

 Na temelju članka  38. i 39. Zakona ustanovama (N.N. br. 76/93, 29/97-ispr. , 47/99-

ispr. i 35/09)),  članka 26. i 27. Zakona o knjižnicama (NN br. 105/97, 5/98, 104/00 I 69/09)),  

i članka 12. Statuta Općinske knjižnice Krapinske Toplice (Službeni glasnik KZŽ br. 19/98), 

Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice   

  

r a s p i s u j e 

 

     N  A  T  J  E  Č  A  J 

                                  za imenovanje ravnatelja/ravnateljice 

                                            Općinske knjižnice Krapinske Toplice  

 

Uvjeti: za ravnatelja/ravnateljicu može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta 

utvrđenih zakonom ispunjava i sljedeće posebne uvjete: 

 

- 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. 

-pet godina radnog iskustva 

-poznavanje jednog stranog jezika (engleski/njemački) 

-poznavanje rada na PC-u 

-stručne, radne i organizacijske sposobnosti. 

 

Ravnatelj/ravnateljica Općinske knjižnice imenuje se na rok od četiri godine. 

Uz pisanu prijavu  treba priložiti: presliku diplome, presliku domovnice, kratak životopis s 

opisom dosadašnjeg rada, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) i prijedlog 

programa rada Općinske knjižnice za mandatno razdoblje. 

 

Prijave s dokazima dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u «Narodnim 

Novinama», osobno ili preporučeno poštom, na adresu: Općina Krapinske Toplice, 

Općinsko vijeće, A.Mihanovića 3., Krapinske Toplice, s naznakom  

« natječaj za ravnatelja-ne otvarati». 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

 

Općinsko vijeće  Općine Krapinske Toplice     

                       Predsjednik: 

                Ernest Svažić 


