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Na temelju članka 14. Statuta Knjižnice i čitaonice Pitomača (Službene novine“ Općine 

Pitomača, broj 3/19), članka 3. i članka 6. točka 2. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu 
rada Knjižnice i čitaonice Pitomača od 12. srpnja 2019.g., v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice 
Pitomača, objavljuje 
 

 JAVNI NATJEČAJ 
za prijam u radni odnos na radno mjesto 
POMOĆNI KNJIŽNIČAR/KNJIŽNIČARKA 

 
- 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme  
 
Uvjeti: 
  - završena četverogodišnja srednja škola, 

- položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara. 
 

Opis poslova: 
- obavlja poslove rada s korisnicima na općem, dječjem i studijskom odjelu,  
- prikuplja i obrađuje građu za zavičajnu zbirku, 
- zaštićuje nove i stare knjige, sređuje abecedni, naslovni i stručni katalog,  
- sudjeluje u organizaciji književnih i jezičnih susreta,  
- prikuplja i postavlja prigodne izložbe u Knjižnici. 
 

Uz pisanu prijavu na javni natječaj kandidati trebaju priložiti: 
- životopis (vlastoručno potpisan), 
- dokaz o stručnoj spremi, 
- dokaz o položenom stručnom ispitu, 
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (dokazuje se s važećom osobnom iskaznicom, 

putovnicom, odnosno domovnicom ukoliko kandidat ne posjeduje ni jednu od navedenih isprava), 
- uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od mjesec dana računajući od 

dana objave natječaja).  
Sve tražene dokaze i isprave kandidati mogu priložiti u neovjerenoj preslici, ali prije izbora 

kandidatata, kandidat koji se predlaže za izbor i imenovanje dužan je predočiti izvornik. 
 
Na javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba 

spola, a  izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno 
i odnose se na muške i ženske osobe. 

Prije donošenja Odluke o odabiru, kandidati prijavljeni na natječaj čije su prijave uredne i 
koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja mogu biti pozvani na razgovor (intervju) radi 
utvrđivanja njihovih posebnih stručnih znanja, sposobnosti i vještina. 

Knjižnica i čitaonica može provesti i neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će 
kandidati biti pravodobno obaviješteni putem web stranice. Ako kandidat ne pristupi testiranju, 
smatra se da je povukao prijavu na natječaj. 
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Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, 
dužan je u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate 
samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje, odnosno potvrdu 
iz koje je vidljivo navedeno pravo. 

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Knjižnica i čitaonica 
Pitomača može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog 
postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz 
javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo 
prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. 
 Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se na adresu: Knjižnica 
i čitaonica Pitomača, Trg kralja Tomislava 2, 33405 Pitomača, s naznakom: „Javni natječaj za 
pomoćnog knjižničara“- ne otvaraj“, u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Virovitičkom listu“. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 
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