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Temeljem članka 18. Statuta Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar i članka 22. Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar, ravnateljica Romana 

Horvat raspisuje: 
 

NATJEČAJ 

za primanje u radni odnos suradnika za odnose s 

javnošću, marketing i projekte – 1 izvršitelj/ica, 

na neodređeno vrijeme 
 

 

Opći uvjeti: 
 

- završen prediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prediplomski i diplomski 

sveučilišni studij društvenog ili humanističkog usmjerenja 

- uz obvezu stjecanja najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na 

preddiplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od 

zapošljavanja te 

- položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara. 
 

Posebni uvjeti:  

- znanje najmanje jednog stranog jezika 

- naprednije poznavanje korištenja računala 

- komunikacijske vještine 

- poznavanje pravnih propisa iz područja knjižničarstva 

- vozačka dozvola- B kategorija. 

Probni rad 3 (tri) mjeseca. 

Poslovi i zadaci se obavljaju u punom radnom vremenu u Pučkoj knjižnici i čitaonici Daruvar. 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:  

- životopis 

- domovnica  

- dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi 

(preslika diplome) 

- elektronički zapis o radnom pravnom 

statusu u matičnoj evidenciji Hrvatskog 

zavoda za mirovinsko osiguranje 

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak 

(koje nije starije od 6 mjeseci) 

- vozačka dozvola- B kategorija. 
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Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. 

 

Urednom prijavom smatrat će se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, 

ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. 

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete bit će pozvani putem mrežne stranice Pučke knjižnice i čitaonice 

Daruvar (https://knjiznica-daruvar.hr/) i oglasne ploče Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar na 

pisanu provjeru znanja i sposobnosti, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Na mrežnoj stranici i 

oglasnoj ploči bit će navedeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, način 

obavljanja provjere i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. 

Nakon pisane provjere znanja i sposobnosti kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova bit će pozvani 

na intervju putem oglasne ploče i mrežne stranice Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar (https://knjiznica-

daruvar.hr/) najkasnije 3 dana nakon pisane provjere. 

 

Prilikom intervjua kandidati su dužni predočiti na uvid originale dostavljenih isprava. 

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj. 

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN RH, broj 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu 

javiti osobe oba spola. 

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na 

natječaj pozvati se na to svoje pravo i dostaviti sve dokaze o ispunjenju traženih uvjeta. 

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz 

Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN RH, broj 121/17) dužan je kod prijave na natječaj priložiti uz 

dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih 

branitelja 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20do

kaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf 

 

Prijavom na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar kao voditelj zbirke 

osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog 

postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. 

 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, 

oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar. 

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

 

Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata i poništiti natječaj. 

 

Prijave dostaviti na adresu: Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar, Stjepana Radića 5, 43500 Daruvar, s 

naznakom (natječaj za radno mjesto suradnika za odnose s javnošću, marketing i projekte). 

 

 

Ravnateljica Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar: 

Romana Horvat 
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