
Na temelju odredbe članka 34. Zakona o knjižnicama («Narodne novine» br. 105/97, 5/98, 104/00 i 
87/08, 69/09, 17/19) i članka 18. Statuta Gradske knjižnice Pakrac, ravnateljica Gradske knjižnice  
Pakrac raspisuje 
 

N A T J E Č A J 
ZA RADNO MJESTO POMOĆNI KNJIŽNIČAR 

 
 
 
 
Uvjeti:  

- srednja stručna sprema (SSS) – četverogodišnja srednja škola  
- položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara 

 
Posebni uvjeti: poznavanje korištenja računala, komunikacijske vještine, spremnost za permanentno 
usavršavanje, poznavanje i primjena socioloških, pedagoških i didaktičkih metoda u radu s korisnicima 
na Dječjem odjelu knjižnice  
 
Specifični uvjeti rada: rad u smjenama i timski rad, poznavanje rada u knjižnično-informacijskom 
sustavu MetelWin 
 
Poslovi i zadaci se obavljaju u punom radnom vremenu.  
Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz vlastoručnu potpisanu prijavu 
dostaviti i priloge (neovjerene preslike):  
 

- dokaz o stručnoj spremi  

- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak  
- osobna iskaznica 
- dokaz o položenom stručnom ispitu za pomoćnog knjižničara  

- životopis i motivacijsko pismo  

- dokaz o poznavanju rada na računalu ili vlastoručno potpisanu izjavu o toj činjenici 
 

Kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete upućuju se na testiranje. 
Kandidat koji ne pristupi testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku. 
 Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) 
i razgovora (intervju). Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz 
provjere znanja i sposobnosti na provedenom testiranju. 
 Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, te izvori za pripremanje 
kandidata za provjeru bit će objavljeni na web stranici knjižnice. Na oglasnoj ploči knjižnice  i na web-
stranici knjižnice  objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja, najmanje pet dana prije 
održavanja provjere.  

Urednom prijavom na javni natječaj smatrat će se prijava koja sadrži sve podatke i priloge 
navedene u javnom natječaju. 

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na javni natječaj ne smatraju se 
kandidatima. 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom s naznakom 
„Natječaj za pomoćnog knjižničara“ na adresu: Gradska knjižnica Pakrac, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 34 
550 Pakrac najkasnije do 11. ožujka 2019., do 12 h, bez obzira na način dostave. Natječaj se objavljuje 
na mrežnim stranicama Knjižnice te oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.  

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.  



Prema članku 26. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Gradske knjižnice Pakrac, na natječaj se 
mogu javiti i osobe bez položenog stručnog ispita, ali su ga dužne položiti u roku od dvije godine od 
dana zapošljavanja.  

Kandidati će o rezultatima javnog natječaja biti obaviješteni najkasnije u roku od osam dana 
od dana provedbe prethodne provjere znanja. 
 Po raspisanom javnom natječaju ne mora se izvršiti izbor, već se može donijeti odluka o 
poništenju javnog natječaja. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj 
 Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako 

prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, donijet će se odluka o poništenju javnog natječaja. 

 
 
 


