
OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA JELSA 

raspisuje 

Natječaj za radno mjesto – diplomirani knjižničar 

Jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od šest 
mjeseci. 

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: 

- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz 
polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih sadržaja 
knjižničarstva na diplomskoj razini, 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 („Narodne novine“, broj: 123/03), 

- položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara ili obveza polaganja istog u zakonski 
predviđenom roku. 

Posebni uvjeti: 

- organizacijske i komunikacijske vještine, 
- informacijska i informatička pismenost, poželjno poznavanje rada u knjižničnom softveru, 
- poznavanje i primjena socioloških i pedagoških metoda u radu s korisnicima, 
- aktivno poznavanje engleskog jezika, 
- spremnost za permanentno usavršavanje. 

 
Uz prijavu za natječaj u kojoj je potrebno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto 
rođenja, adresa stanovanja, broj telefona i/ili adresu elektroničke pošte), kandidati su dužni priložiti: 

- Životopis 
- Dokaz o državljanstvu (domovnica, preslika osobne iskaznice) 
- Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma) 
- Dokaz o položenom stručnom ispitu 
- Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci) 

Prilažu se neovjerene preslike dokumenata. Odabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu 
dostaviti na uvid dokumentaciju u izvorniku. Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja daju 
izričitu suglasnost da Općinska knjižnica i čitaonica Jelsa može obrađivati njihove osobne podatke 
sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog 
postupka. Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom 
natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. Kandidati koji prema 
posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su se u prijavi pozvati na to 
pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i ostvarivanju prava prednosti pod jednakim 
uvjetima. 

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave ovog natječaja u „Narodnim novinama“, na 
adresu: Općinska knjižnica i čitaonica Jelsa, Trg Tome Gamulina, Jelsa 408, 21465 Jelsa. Prije donošenja 
odluke o odabiru, kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja mogu biti pozvani na razgovor. 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Nepotpune i nepravovremene 
prijave neće se razmatrati. Ravnateljica zadržava pravo poništiti natječaj ili ne izabrati nijednog 
kandidata, bez navođenja razloga. 

Datum objave u „Narodnim novinama“ je 20. travnja 2022. godine. 

Maja Vukić, mag. bibl., ravnateljica 


