
                 

 

O P Ć I N S K A   K N J I Ž N I C A  

„Hrvatski sastanak 1888.“ Selca 

Trg Stjepana Radića 5 – 21425 Selca 

Tel. (021) 778-188 Fax. (021)778-184 

knjiznica@selca.hr    

OIB: 72662230197 

 

Klasa: 612-01/15-01/01 

Ur broj: 2104/07-06-01/15-01  

Selca, 4. rujna 2015. godine 

Na temelju odredbe članka 25. i 34.  Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ broj 105/97, 

5/98 i 104/00, 87/08 i 69/09), članka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih 

zvanja u knjižničarskoj struci („Narodne novine“ , broj 28/11, 16/14 i 60/14 Ispravak), članka 

9.i 15. Pravilnika o radu Općinske knjižnice „Hrvatski sastanak 1888.“ Selca, („Službeni 

glasnik“ Općine Selca, broj 1/14), članka 26. Statuta Općinske knjižnice „Hrvatski sastanak 

1888.“ Selca, („Službeni glasnik“ Općine Selca, broj 2/07) , ravnateljica dana 04. rujna  

2015.godine raspisuje  

-  

OGLAS 

za radno mjesto diplomiranog knjižničara – 1 izvršitelj/ica na određeno puno 

radno vrijeme – ( zamjena za rodiljni dopust),   

Diplomirani knjižničar/ka, 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme 

 

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: 

 

- VSS– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i 

komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, 

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, 

– završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni 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, uz obvezu stjecanja 60 ECTS 

bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na diplomskom studiju iz informacijskih i 

komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja, te 

- položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara 

- poznavanje engleskog jezika 

- poznavanje rada na računalu 
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Uz prijavu kandidati trebaju u izvorniku ili ovjerenom presliku priložiti: 

-presliku osobne iskaznice 

- dokaz o stručnoj spremi, 

- dokaz o radnom stažu( elektronički zapis ili potvrda HZNO-a o radnom stažu), 

- uvjerenje o nekažnjavanju, 

- domovnicu, 

- životopis, 

- dokaz o položenom stručnom ispitu 

 

Diplomirani knjižničar  se prima u radni odnos na puno radno vrijeme u trajanju od 40 sati 

tjedno,radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, do povratka odsutne radnice s rodiljnog 

dopusta. 

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta oglas podnose se u roku od 8 dana od 

objave oglasa na HZZ, Ispostava Supetar  te se dostavljaju na adresu: Općina Selca, Selca, 

Trg Stjepana Radića 5, s naznakom „Oglas za diplomiranog knjižničara” . 

 Nepotpune ili nepravovremene prijave na oglas neće se razmatrati. 

Ravnateljica zadržava pravo poništenja Oglasa. 

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na oglas ne smatraju se 

kandidatima  

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom  roku.   

Ovaj Oglas će biti objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Općine Selca i Hrvatskog zavoda 

za zapošljavanje. 

 

Ravnateljica: 

 

Irma Eterović, mag.bibl.,v.r. 

 

 

 


