
Na temelju članka 34. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ 105/97, 05/98, 104/00, 
69/09) i članka 36. Statuta Narodne  knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak, ravnateljica 

Narodne  knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak  raspisuje 

NATJEČAJ  
za radno mjesto   

pomoćni knjižničar – pripravnik - 1 izvršitelj 
na određeno puno radno vrijeme 

s mogućnošću zasnivanja stalnog radnog odnosa 
u  Narodnoj knjižnici i čitaonici Vlado Gotovac Sisak 

 Kandidati su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće 
uvjete: 

• Završena četverogodišnja srednja škola uz obvezu polaganja stručnog ispita za 
pomoćnog knjižničara prema čl. 12 Pravilnika o uvjetima i načnu stjecanja stručnih 
zvanja u knjižničarskoj strusi (NN 28/11, 16/14, 60/14 – Ispravak i 47/17) 

• Poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika 
• Računalna i informacijska pismenost  

Posebni uvjeti: 

• Komunikacijske vještine u odnosu s korisnicima i suradnicima, posebno u radu s 
djecom 

• Sklonost timskom radu 
• Vozačka dozvola B kategorije 

Uz prijavu na Natječaj kandidati su obvezni dostaviti preslike sljedećih dokumenata: 

• preslik svjedodžbe o završenoj srednjoj školi, 
• potvrdu o državljanstvu (domovnica), 
• uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci od dana raspisivanja natječaja  
• životopis 

Za kandidate koji zadovoljavaju uvjete propisane u natječaju, provest će se obavezni 
motivacijski razgovor i provjera znanja rada na računalu o čemu će kandidati biti obaviješteni 
putem elektroničke pošte ili telefonski.  

Kandidati su obavezni pristupiti motivacijskom razgovoru i provjeri znanja rada na računalu. 
Nepristupanje kandidata navedenom, smatrat će se povlačenjem prijave na Natječaj. 

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju (natječaj za izbor i prijam radnika) a imaju rodno 
značenje,  koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol. 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se do 5. siječnja 2018. 
godine na adresu:   

 



Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak 
Rimska ulica 27 

44000 Sisak 
s naznakom „Za Natječaj“. 

 

U prijavi je potrebno navesti adresu elektorničke pošte, ukoliko je kandidati posjeduju.  

Nepotpune i nepravodobne prijave nećemo razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti 
obaviješteni u zakonskom roku. 

 

Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak 


