
Temeljem članka 15. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Valpovo od 15. svibnja 2009. 
godine, te članka 25. i članka 34. Zakona o knjižnicama (NN br. 105/97; 5/98; 104/00; 69/09.) 
v.d. ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Valpovo, dana 12. listopada 2015. godine 
raspisuje  
 

N A T J E Č A J 
 
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto knjižničara – 1 izvršitelj/ica 

 
Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: 
- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni  
  studij ili specijalistički diplomski stručni studiji knjižničarskog usmjerenja, 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 
- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci 
- položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara 
- poznavanje najmanje 1 svjetskog jezika 
- poznavanje rada u knjižničarskom programu MetelVin 
- poznavanje rada na računalu (posebno Adobe Illustrator, PhotoShop, Excel, PowerPoint, 
  Word). 
 
Isprave se mogu priložiti u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je prije sklapanja 
Ugovora o radu priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku. 
 
Uz prijavu na natječaj za radno mjesno kandidati trebaju priložiti: 
- životopis i detaljan opis dosadašnjeg rada 
- dokaz o Hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice) 
- presliku diplome 
- dokaz o položenom stručnom ispitu 
- potvrdu o podacima evidentiranim u Matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
  osiguranje 
- dokaz o radnom iskustvu na određenim poslovima (potvrda poslodavca, preslika Ugovora o 
   radu i dr.) 
- Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice ne vodi kazneni postupak, ne stariji  
   od 6 mjeseci 
- u prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja (osobno ime, datum i 
   mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, te po mogućnosti adresa elektroničke  
   pošte) 
 
Na natječaj se mogu javiti osobe bez položenog stručnog ispita, pod uvjetom da isti polože 
sukladno Zakonu o knjižnicama i Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u 
knjižničarskoj struci. 
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. 
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana  od dana objave natječaja u Glasu Slavonije. 
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 
 
Prijave se podnose na adresu: Gradska knjižnica i čitaonica Valpovo, J. J. Strossmayera 36, 
Valpovo, s naznakom „ZA NATJEČAJ“ 
 

Gradska knjižnica i čitaonica Valpovo 


