UR.BROJ: 2196-2-3-22-115
Ilok, 3. svibnja 2022. godine.

Na temelju članka 31. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, 98/2019), suglasnosti
gradonačelnice Grada Iloka (KLASA:100-01/22-01/4 UR.BR. 2196-02-01-22-2) i članka 18. Statuta
Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, Ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Ilok raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos

1.

DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR/KNJIŽNIČARKA

– jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, mjesto rada Ilok.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju
pravo javiti osobe oba spola

UVJETI:
•

završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski

sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz
programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka
stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj
djelatnosti i visokom obrazovanju
•

stečeno stručno zvanje diplomiranog knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj

djelatnosti i pravilnikom koji ureduje uvjete i nadin stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva
•

položen stručni ispit za zvanje diplomiranog knjižničara

•

računalna i informacijska pismenost

•

razvijene komunikacijske i organizacijske vještine

•

najmanje 3 godine radnog iskustva u struci.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
1.

životopis

2.

domovnicu (preslika)

3.

dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

4.

dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)

5.

dokaz o radnom iskustvu u struci (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točkama a) i b)

a) preslike elektroničkog zapisa o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (e-radna
knjižica), izdan u vrijeme trajanja natječaja
b) preslike dokaz o radnom iskustvu (ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu i sl.)
ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u trajanju od najmanje tri (3) godine, koji
sadrži vrstu poslova koju je podnositelj prijave obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u
kojem je obavljao te poslove, a koje radno iskustvo mora biti evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskoga
zavoda za mirovinsko osiguranje; u suprotnom smatrat će se da kandidat nije ispunio uvjet radnog
iskustva propisan ovom točkom natječaja
6.

uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.

Navedeni dokazi prilažu se u presliku koji ne treba biti ovjeren, a izabrani kandidat dužan je prije izbora
predočiti izvornik.
Urednom prijavom se smatra ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju te je dostavljena
u roku i na propisani nadin. Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava
formalne uvjete natječaja, ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi
na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu kojim
dokazuje to pravo, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. stavku 1.- 3. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17),
pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta iz natječaja, dužan je uz prijavu priložiti i sve dokaze potrebne
za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZ
A%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

O provođenju testiranja kandidati će biti naknadno obaviješteni.
O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Gradska knjižnica i
čitaonica Ilok zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte. Priložena
natječajna dokumentacija se ne vraća. Zadržava se pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Gradska knjižnica i čitaonica Ilok kao voditelj zbirke
osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog

postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.
(Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN42/18).

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave na mrežnim
stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Gradske knjižnice i čitaonice Ilok te na oglasnoj ploči
Knjižnice, na adresu (putem pošte):
Gradska knjižnica i čitaonica Ilok, Trg Nikole Iločkog 2, 32236 Ilok, s naznakom: „Prijava za Natječaj za
diplomiranog knjižničara/knjižničarku“.

Ravnateljica:
Željka Đerić, mag.cult.

