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

17/19), članka 33. Statuta Znanstvene knjižnice Zadar (Ur. broj: 71/1-2019),  i članka 6. 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova u Znanstvenoj knjižnici Zadar 

 

ZNANSTVENA KNJIŽNICA ZADAR 

raspisuje 

natječaj za sljedeća radna mjesta: 

 

1. MANIPULANT - 1 (jedan) izvršitelj/ica  na neodređeno vrijeme u punom radnom 

vremenu (40 sati), uz probni rad u trajanju od tri mjeseca   

  

1. SPREMAČICA – 1 (jedan) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u punom radnom 

vremenu (40 sati), uz probni rad u trajanju od tri mjeseca  

  

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 1: 

Manipulant:  SSS općeg ili tehničkog smjera, jedna godina radnog iskustva 

 

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 2: 

Spremačica: NSS, SSS, jedna godina radnog iskustva 

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: 

- životopis 

- dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice) 

- dokaz o stručnoj spremi 

- dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u 

bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)  

- uvjerenje o nekažnjavanju da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 6 (šest) 

mjeseci 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata, kandidat predložen za 

zasnivanje radnog odnosa predočit će izvornike. 

Potpunom i pravodobnom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu natječajnu 

dokumentaciju te je dostavljena na propisan način.  

Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete 

natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Nepotpune prijave neće se 

razmatrati. 

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola (članak 13. st. 2. 

Zakona o ravnopravnosti spolova). 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni 

su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti dokaze o prednosti u odnosu na 

ostale kandidate pod jednakim uvjetima. 

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati mogu biti pozvani na razgovor, a moguće je i 

provesti neki oblik provjere znanja o čemu će biti pravodobno obaviješteni. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća. 

Zadržava se pravo poništenja natječaja bez obrazloženja. 

Prijavu na natječaj dostaviti u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja, na adresu: 

Znanstvena knjižnica Zadar, Ante Kuzmanića 3, 23000 Zadar ili osobno predati  s naznakom: 

„prijava na Natječaj“ (navesti broj i naziv radnog mjesta). 



Kandidat dobrovoljno daje podatke u svrhu sudjelovanja u postupku prijama na radno mjesto. 

Isti će se obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni te se u druge svrhe neće koristiti, 

sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR). 

 

Zadar, 7. prosinca 2020. 

                                                                               ZNANSTVENA KNJIŽNICA ZADAR  


