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PREDMET: Obavijest i uputa kandidatima o provedbi postupka testiranja po 
objavljenoj potrebi Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Regionalnom 
uredu Zagreb od 01.09. 2016. (Bilten broj 168) za radnikom/com na 
radnom mjestu muzejskog knjižničara u Muzeju za umjetnost i obrt  

Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka izbora kandidata Muzeja za 
umjetnost i obrt za radno mjesto muzejskog knjižničara na neodređeno vrijeme upućuje na 
testiranje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju 
propisane formalne uvjete po objavljenoj potrebi HZZ. 

Testiranje će se održati u ponedjeljak, 24. listopada 2016. s početkom u 10 sati u 
prostoru knjižnice Muzeja za umjetnost i obrt, Zagreb, Trg maršala Tita 10.  

Svi kandidati trebaju imati kod sebe važeću identifikacijsku ispravu odnosno osobnu 
iskaznicu. 

Za kandidate koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave. 

Raspored i sadržaj testiranja 

Testiranje će se provesti kroz: 

- pismenu provjeru znanja iz djelatnosti ustanove koja je iskazala potrebu [izvori za 
pripremu provjere znanja: Zakon o muzejima (Narodne novine br. 110/15); Zakon o 
knjižnicama (Narodne novine br. 105/97); Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (Narodne 
novine br. 52/05), Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (Narodne novine br.21/02)], te 
provjeru znanja, sposobnosti i vještina neophodnih za obavljanje poslova radnog mjesta 
muzejskog knjižničara. 
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- razgovor (intervju) s kandidatima radi stjecanja neposrednog uvida u motiviranost 
za rad u muzejskoj knjižnici, stečenom radnom iskustvu u struci te rezultatima ostvarenim u 
dosadašnjem radu. 

Pravila testiranja 

1. Pristupanje testiranju zahtijeva predočavanje odgovarajuće identifikacijske 
isprave radi utvrđivanja identiteta kandidata. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne 
mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za 
koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu za rad na radnom mjestu za koje se obavlja testiranje. 

2. Za pismenu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja koja su 
jednaka za sve kandidate. Provjeri znanja svakog kandidata dodjeljuje se od nula do 
tridesetpet (0-35) bodova. Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je za 
pismenu provjeru znanja dobio najmanje osamnaest (18) bodova.  

3. Kandidati koji su postigli zadovoljavajući rezultat, pristupit će razgovoru s 
Povjerenstvom (intervju). 

4. U razgovoru s kandidatima dodatno se provjerava motivacija, interesi, stručnost 
te valorizira stečeno radno iskustvo. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje 
interese, profesionalne ciljeve i motivaciju istih za rad u muzejskoj knjižnici, kao i stečeno 
radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u dosadašnjem radu.  

5. Nakon provedenog intervjua, Povjerenstvo će sačiniti listu kandidata s najboljim 
rezultatima ostvarenim u postupku pismene provjere znanja i na osnovu intervjua. 
Povjerenstvo rezultate dostavlja Ravnatelju Muzeja, koji će nakon razgovora s odabranim 
kandidatima i konzultacijama s Povjerenstvom, donijeti konačnu odluku o sklapanju ugovora 
o radu s odabranim kandidatom. Kandidati će o odluci Ravnatelja Muzeja biti pismeno 
obaviješteni. 

Opis poslova i podaci o plaći 

Radno mjesto muzejski knjižničar, opis poslova: 

- stručna obrada knjižnične građe: inventarizacija, klasifikacija prema 
univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji (UDK), katalogizacija prema Pravilniku za 
obradu knjižne građe ISBD, izrada predmetnog kataloga, izrada kazala 
predmetnih odrednica 

 rad s korisnicima knjižnice i informacijske usluge glede korištenja knjižnog 
fonda Muzeja u svrhu znanstvenog, obrazovnog i stručnog rada 

 rješavanje specijaliziranih korisničkih upita stručnog muzejskog osoblja i 
zahtjeva vanjskih korisnika te osiguravanje korištenja građe u čitaonici  

 evidencija cirkulacije knjižne građe i briga uvjetima korištenja 
 briga o zasebnim zbirkama unutar knjižne građe (RARA, Croatica) te starom 

knjižnom fondu koji ima značaj kulturnog dobra   
 obrada građe iz zbirki u svrhu stručnog i znanstvenog rada  
 provodi poslove revizije knjižnog fonda knjižnice 
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 vodi razmjenu publikacija sa srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu i 
dokumentaciju razmjene  

 vodi nabavu i evidenciju časopisa te međuknjižničnu posudbu  
 vodi brigu o zaštiti knjižnične građe i primjerenim uvjetima čuvanja i korištenja 
 prati stručnu literaturu, nakladničku djelatnost i daje prijedloge za nabavu 

stručne literature 
 sudjeluje u radu strukovnih udruga – muzejskih i knjižničarskih  
 sudjeluje na stručnim savjetovanjima, seminarima i sl. 
 stručna vodstva stalnim postavom i na povremenim izložbama 
 obavlja i druge poslove prema nalogu i uputi voditelja knjižnice i ravnatelja 

 

Podaci o plaći:  

Plaću radnog mjesta muzejski knjižničar sukladno čl. 45. Kolektivnog ugovora za 
zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba od 01.12. 2015. (Službeni glasnik Grada 
zagreba br. 26/15) čini umnožak koeficijenta složenosti radnog mjesta 2,52 i osnovice za 
izračun plaće 3.620,00 kn uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 

 

Povjerenstvo 


