
 

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama 

(NN 56/22), te članka 25. Statuta  

 

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU 

raspisuje 

N A T J E Č A J 

za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta  
 

1. RUKOVODITELJ ODJELA ZAŠTITA I POHRANA  

- jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci 

Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski odnosno VSS, 

područje tehničke, biotehničke, prirodne, humanističke, društvene znanosti ili umjetničko područje, 

stečeno više stručno zvanje višeg konzervatora-restauratora u skladu s pravilnikom koji uređuje stručna 

zvanja u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjete i način njihova stjecanja, znanje engleskog 

jezika. 

Napomena: Prednost osobama sa stečenim zvanjem višeg konzervatora restauratora za užu specijalnost 

arhivske i knjižnične građe ili s iskustvom rada na knjižničnoj građi i umjetninama na papiru. 

 

2. KONZERVATOR ZA BAŠTINSKE ZBIRKE U HRVATSKOM ZAVODU ZA 

KNJIŽNIČARSTVO 

- jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci 

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij, odnosno VSS, polje likovna umjetnost, primijenjena umjetnost, kemija, kemijsko 

inženjerstvo ili povijest umjetnosti, stečeno stručno zvanje konzervatora u skladu s pravilnikom koji 

uređuje stručna zvanja u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjete i način njihova stjecanja, 1 

godina radnog iskustva, znanje engleskog jezika. 

 

3. VIŠI KNJIŽNIČAR U ODJELU NABAVA I IZGRADNJA ZBIRKI  

- jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci 

Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 

odnosno VSS, stečeno više stručno zvanje višeg knjižničara u skladu s pravilnikom koji uređuje uvjete 

i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, znanje engleskog jezika. 

 

4. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR U ODJELU BIBLIOGRAFSKO SREDIŠTE (Proces 

Identifikatori)* 

- jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci 

Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 

odnosno VSS, stečeno stručno zvanje diplomiranog knjižničara u skladu s pravilnikom koji uređuje 

uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, 1 godina radnog iskustva na poslovima 

diplomiranog knjižničara, znanje engleskog jezika 

 

5. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR U ODJELU KORISNIČKE SLUŽBE (Proces Čitaonice)* 

- jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca (zamjena za duže 

bolovanje) 

Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 

odnosno VSS, znanstveno područje prirodnih, tehničkih, biomedicinskih i zdravstvenih, biotehničkih, 

društvenih ili humanističkih znanosti, stečeno stručno zvanje diplomiranog knjižničara u skladu s 

pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, 1 godina 

radnog iskustva na poslovima diplomiranog knjižničara, znanje engleskog jezika. 

 

6. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR U ODJELU KORISNIČKE SLUŽBE (Proces Informacijski 

centar)* 

- jedan izvršitelj na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), uz probni rad u trajanju od 

tri mjeseca (zamjena za djelatnicu koja radi polovicu punog radnog vremena)   

Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 

odnosno VSS, polje informacijske i komunikacijske znanosti, stečeno stručno zvanje diplomiranog 



knjižničara u skladu s pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području 

knjižničarstva, 1 godina radnog iskustva na poslovima diplomiranog knjižničara, znanje engleskog 

jezika. 

 

7. STRUČNI SAVJETNIK – predmetni specijalist U ODJELU KORISNIČKE SLUŽBE 

- jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci 

Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 

ili specijalistički diplomski stručni studij ili VSS sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja 

na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03 …), znanstveno 

područje tehničke znanosti, 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje engleskog 

jezika. 

 

8. DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR – REDAKTOR INTEGRIRANOG KNJIŽNIČNOG 

SUSTAVA U ODJELU IT * 

- jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci 

Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 

odnosno VSS, stečeno stručno zvanje diplomiranog knjižničara u skladu s pravilnikom koji uređuje 

uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, 3 godine radnog iskustva na poslovima 

diplomiranog knjižničara, znanje engleskog jezika. 

Napomena: Prednost osobama s iskustvom rada na poslovima sistemskog knjižničara, odnosno 

administratora integriranog knjižničnog sustava. Prednost osobama s poznavanjem SQL, poznavanjem 

relacijskih baza podataka i poznavanjem Linux operacijskog sustava. 

 

9.  KNJIŽNIČAR U ODJELU NABAVA I IZGRADNJA ZBIRKI* 

- jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca  

Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni studij ili dodiplomski stručni studij odnosno VŠS, stečeno 

stručno zvanje knjižničara u skladu s pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u 

području knjižničarstva, 1 godina radnog iskustva na poslovima knjižničara, znanje engleskog jezika 

 
10. POMOĆNI KNJIŽNIČAR U ODJELU NABAVA I IZGRADNJA ZBIRKI* 

- jedan izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine, uz probni rad u trajanju od dva 

mjeseca  

Uvjeti: završena četverogodišnja srednja škola, stečeno stručno zvanje pomoćnog knjižničara u skladu 

s pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, 1 godina 

radnog iskustva na poslovima pomoćnog knjižničara, poznavanje engleskog jezika  

 

11. POMOĆNI KNJIŽNIČAR U ODJELU ZAŠTITA I POHRANA*  

- jedan izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine, uz probni rad u trajanju od dva 

mjeseca  

Uvjeti: završena četverogodišnja srednja škola, stečeno stručno zvanje pomoćnog knjižničara u skladu 

s pravilnikom koji uređuje uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u području knjižničarstva, 1 godina 

radnog iskustva na poslovima pomoćnog knjižničara, poznavanje engleskog jezika  

 
12. VIŠI RESTAURATOR TEHNIČAR U ODJELU ZAŠTITA I POHRANA 

- jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od dva mjeseca (zamjena za 

porodiljni dopust)  

Uvjeti: završena srednja škola, kemijskog ili grafičkog smjera, stečeno stručno zvanje višeg restauratora 

tehničara sukladno posebnom propisu koji uređuje stručna zvanja u konzervatorsko-restauratorskoj 

struci, 1 godina radnog iskustva na poslovima višeg restauratora tehničara, poznavanje engleskog jezika 

 

 

13. KNJIGOVEŽA U ODJELU ZAŠTITA I POHRANA  

- jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od dva mjeseca (zamjena za duže 

bolovanje) 

Uvjeti: SSS, grafički ili kemijski smjer, 2 godine radnog iskustva. 

Napomena: Prednost osobama s iskustvom rada na poslovima grafičkog tehničara dorade ili  

knjigoveže. 



 

14. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA FINANCIJSKE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE U 

ODJELU ZAJEDNIČKI POSLOVI - ODSJEK FINANCIJSKI I RAČUNOVODSTEVNI 

POSLOVI 

- jedan izvršitelj na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca (do povratka 

djelatnika s mandatnog radnog mjesta) 

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno VSS, polje ekonomija, 4 godina 

radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje engleskog jezika. 

Napomena: Prednost osobama s iskustvom rada u proračunskom računovodstvu. 

 

15. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA ODRŽAVANJE ELEKTROINSTALACIJA U ODJELU 

ZAJEDNIČKI POSLOVI – ODSJEK ODRŽAVANJE  

- jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci 

Uvjeti: završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij i diplomski sveučilišni ili specijalistički 

stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni ili stručni studij, odnosno VSS, polje 

elektrotehnika, položen stručni ispit, 4 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje 

engleskog jezika.  

 

*Primjenjuju se odredbe važećeg Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u 

knjižničarskoj struci (NN br. 107/21), a nazivlje se do promjene Uredbe o nazivima radnih mjesta i 

koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Narodne novine, br. 25/13, 72/13, 151/13, 09/14, 

40/14, 51/14, 77/14, 83/14- ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 

112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17- ispravak, 74/17,122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19, 119/19, 50/20, 

128/20, 141/20, 17/21, 26/21,78/21, 138/21 i 9/22) preuzima iz starog Pravilnika o uvjetima i načinu 

stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11, 16/14, 60/14, 47/17). 

 

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

pravo javiti osobe oba spola. 

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:  

- životopis 

- dokaz državljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice) 

- dokaze o traženoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe ili diplome, ovisno za koje radno 

mjesto je prijava) 

- dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj 

evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - e-radna knjižica ili potvrda 

poslodavca o poslovima koje obavlja ili je obavljao/la ili ugovor o radu iz kojeg je vidljivo 

radno iskustvo na traženim poslovima) 

- dokaz o položenom stručnom ispitu, ako se traži stručni ispit 

- dokaz o stečenom višem stručnom zvanju, ako se traži više stručno zvanje 

- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci  

- dokaz o poznavanju/znanju stranog jezika ako se traži (preslika svjedodžbe škole ili  indeksa 

ili uvjerenje/potvrda škole stranih jezika ili potvrda rada/boravka u inozemstvu) 

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

radnog odnosa, predočit će izvornike. 

 

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u „Narodnim novinama“.  

 

Prijavu na natječaj s prilozima poslati poštom na adresu: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 

Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, s naznakom „prijava na Natječaj za popunu 

upražnjenih radnih mjesta (navesti redni broj i naziv radnog mjesta) od 9.11.2022.“ 

Urednom prijavom se smatra ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju 

pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti propisane 

dokaze o svom statusu. Poveznica na posebne propise je: 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_157_3292.html 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_157_3292.html


Moguće je provođenje testiranja, o čemu će kandidati biti pravodobno obavješteni. 

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena 

natječajna dokumentacija se ne vraća. 

 

Opis poslova i zadaća oglašenih radnih mjesta može se vidjeti na poveznici https://www.nsk.hr/wp-

content/uploads/2022/11/Opis-poslova-i-zadaca-oglasenih-radnih-mjesta-za-natjecaj-9.-

studenoga-2022.pdf.  
 

https://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2022/11/Opis-poslova-i-zadaca-oglasenih-radnih-mjesta-za-natjecaj-9.-studenoga-2022.pdf
https://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2022/11/Opis-poslova-i-zadaca-oglasenih-radnih-mjesta-za-natjecaj-9.-studenoga-2022.pdf
https://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2022/11/Opis-poslova-i-zadaca-oglasenih-radnih-mjesta-za-natjecaj-9.-studenoga-2022.pdf

