
Na temelju 24. stavak 1. alineja 17. Statuta Hrvatske  knjižnice i čitaonice Pleternica, ravnatelj objavljuje:  

J A V N I   N A T J E Č A J 

 

- za slobodna radna mjesta na neodređeno, puno radno vrijeme 

 

1.) KNJIŽNIČAR/KA, 1. izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad od tri (3) 

mjeseca 

 

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: 

 završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 

specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 

ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka 

stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju, ili završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani 

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim 

je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o 

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta 

knjižničarstva na diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od 

dana zapošljavanja 

 položen stručni ispit 

 poznavanje rada na računalu 

 jedna godina radnog iskustva 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente: 

 životopis 

 preslika osobne iskaznice 

 dokaz o radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) 

 preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (diploma) 

 preslika dokaza o položenom stručnom ispitu 

 Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana) 

 

Radni odnos u Hrvatskoj knjižnici i čitaonici Pleternica za radno mjesto knjižničar zasniva se na neodređeno 

vrijeme, u punom radnom vremenu, uz obvezni probni rok od 3 mjeseca. 

Na natječaj se mogu prijaviti i osobe bez položenog stručnog ispita uz obvezu polaganja istog u zakonski 

predviđenom roku. 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se 

kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene 

u natječaju. 

Za osobe koje su podnijele pravodobne i uredne prijave i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja biti će 

provedeno testiranje u obliku pisanog testiranja u dvije faze (teoretski i u praksi) i intervjua, a o čemu će biti 

pravodobno obaviješteni. 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim 

braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o 

ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim 

braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva 

hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na 

adresu: 

Hrvatska knjižnica i čitaonica Pleternica,  

Vinogradska 3, 34310 Pleternica,  

s naznakom „ Javni natječaj za knjižničara" 

 

Ravnatelj zadržava pravo poništenja Javnog natječaja bez posebnog pojašnjenja. 

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku. 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. 

 

HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PLETERNICA 

 

 


