
Na temelju članka 31. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine, 

broj 17/19 i 98/ 19, članka 30. Statuta općine Novigrad i Odluke općinskog vijeća 

KLASA:112-01/22-01/03 , URBROJ:2198-8-01-22-1.  sa 14.sjednice održane dana 

29.11.2022, Općina Novigrad raspisuje natječaj za radno mjesto diplomiranog 

knjižničara/ke – 1 izvršitelj/ica na određeno  vrijeme (do povratka djelatnice s 

rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta) 

  

Uvjeti koje mora ispunjavati kandidat/kinja za radno mjesto diplomiranog 

knjižničara: 

-završen preddiplomski i diplomski sveudilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveudilišni studij ili specijalistički diplomski strudni studij odnosno VSS, 

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

knjižničnoj djelatnosti i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih 

zvanja u području knjžničarstva 

 - završen drugi preddiplomski i diplomski sveudilišni studij ili integrirani 

preddiplomski i diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno 

studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi 

prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a 

temeljem članka 14. stavka 3. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i 

akademskom stupnju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta na 

preddiplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 

godine od dana zapošljavanja  

- stečeno stručno zvanje diplomiranog knjižničara u skladu sa Zakonom o knjižnicama 

i knjižničnoj djelatnosti i pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih 

zvanja u području knjižničarstva  

 

-poznavanje engleskog jezika 

-računalna i informacijska pismenost 

-razvijene komunikacijske i organizacijske vještine 

 

 

 

 

 



Uz prijavu za radno mjesto potrebno je priložiti: 
  

1. životopis 
2. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice) 
3. dokaz o završenom visokoškolskom obrazovanju (preslika diplome) 
4. potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 (šest) mjeseci 
5. dokaz o ukupnom radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO-a ili 
potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)  
 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod 

ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti po posebnom zakonu dužni su uz prijavu na 

natječaj pozvati se na to pravo i priložiti prijavi dokaze o ispunjavaju tih 

uvjeta.Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 

102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih 

obitelji (NN br. 121/2017, 98/2019), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o 

ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl. 103. st. 1. istog zakona 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 

 

Natječaj je otvoren do osam (8) dana od dana objave. 

   

  

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: 

Općina Novigrad, Trg kralja Tomislava 1, 23 312 Novigrad „za natječaj- diplomirani 

knjižničar/ka“. 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

 

 


