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Velika Ludina, 27.02.2023. 

 

Na temelju članka 20. stavak 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti 

(„Narodne novine“ broj: 17/19, 98/19 i 114/22), članka 41. Zakona o ustanovama (N.N. br. 

76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 22. stavak 1. Statuta Knjižnice i čitaonice Velika Ludina 

(„Službene novine Općine Velika Ludina“ broj: 1/23) i Odluke Općinskog vijeća Općine 

Velika Ludina o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice 

Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina“ broj: 1/23), Osnivač Općina Velika 

Ludina raspisuje 

J A V N I   N A T J E Č A J 

za imenovanje ravnatelja 

Knjižnice i čitaonice Velika Ludina 

 

I. Ravnatelja Knjižnice i čitaonice Velika Ludina imenuje Općinsko vijeće Općine Velika 

Ludina na mandat od 4 godine.  

 

II. Za ravnatelja Knjižnice i čitaonice Velika Ludina može se, na temelju predloženog 

četverogodišnjeg plana rada, imenovati 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,  

– nekažnjavanost,  

– odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.  

Položen stručni knjižničarski ispit ima i osoba koja je oslobođena polaganja stručnog 

knjižničarskog ispita na temelju zakona kojima je uređivana knjižnična djelatnost.   

 

III. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:  

– životopis (vlastoručno potpisan),  

– domovnicu ili osobnu iskaznicu,  

– dokaz o stručnoj spremi (diploma),  

– dokaz o položenom stručnom ispitu za knjižničara sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu 

stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine broj 107/2021.), odnosno 

diplomiranog knjižničara sukladno propisima prije stupanja na snagu citiranog Pravilnika,  

– dokaz o radnom iskustvu u knjižnici u propisanom trajanju (elektronički zapis ili potvrda s 

podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – 

ne stariji od 30 dana, ugovor o radu, potvrda poslodavca o poslovima koje je kandidat 

obavljao u radnom odnosu ne starija od 30 dana),  

– četverogodišnji Plana rada Knjižnice i čitaonice Velika Ludina (vlastoručno potpisan).  

 

Dokumentacija propisana ovim natječajem dostavlja se u preslikama.  



Općina Velika Ludina po službenoj će dužnosti pribaviti podatke iz kaznene evidencije 

sukladno Zakonu o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (Narodne 

novine broj 143/2012., 105/2015., 32/2017. i 53/2022.).  

 

IV. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, 

dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti i rješenje ili 

potvrdu o priznatom statusu sukladno posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale 

kandidate pod jednakim uvjetima.  

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. i 103. 

Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne 

novine broj 121/2017., 98/2019. i 84/2021.) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz 

čl. 103. navedenog Zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva 

hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/ zaposlavanje-843/843.  

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o zaštiti vojnih 

i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 

108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve 

dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na 

prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva 

hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843.  

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu civilnim 

stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) dužan je uz prijavu na 

natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji 

koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na 

poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/ 

zaposlavanje-843/843.  

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o 

profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 

157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti i dokaz o utvrđenom 

statusu osobe s invaliditetom. Dokazom o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju 

kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. 

navedenog Zakona.  

 

V. Potpunom se prijavom smatra ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom 

natječaju. Nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati. 

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Općina Velika Ludina kao voditelj 

obrade osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu 

provođenja natječajne procedure, kao i suglasnost za objavu istih kao rezultata natječaja, sve 

sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o 

provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18).  

 

VI. Javni natječaj se objavljuje na službenoj stranici i oglasnoj ploči Općine Velika Ludina i u 

Narodnim novinama.  

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta i ostalom dokumentacijom podnose se u 

roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Velika Ludina, 

Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja Knjižnice – ne 

otvaraj«.  

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za 

podnošenje prijava.  

Odluka o rezultatima natječaja bit će objavljena na mrežnim stranicama Općine Velika 

Ludina te u „Službenim novinama Općine Velika Ludina“ u skladu s člankom 10. stavkom 1. 

https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843


točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15 i 

69/22).  

 

VII. Izrazi koji imaju rodno značenje korišteni su u ovom natječaju neutralno i odnose se 

jednako na muški i ženski rod. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA LUDINA 

 

          Predsjednik: 

 

 

 

               Vjekoslav Kamenščak 

 


