UPUTE I OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ
ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE GRADSKE KNJIŽNICE
SLAVONSKI BROD
Na temelju članka 22. Statuta Gradske knjižnice Slavonski Brod, Upravno vijeće, donijelo je
Odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Slavonski
Brod, dana 21. prosinca 2018. godine. Temeljem predmetne Odluke raspisan je natječaj za
imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Slavonski Brod, u Glasu Slavonije, dana 22.
prosinca 2018. godine.
Temeljem naprijed navedenog, daju se upute i obavijesti kandidatima prijavljenim na natječaj
za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Slavonski Brod.
TESTIRANJE KANDIDATA
Provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji
ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete
natječaja, o istome će biti obaviješteni, a na web stranici Gradske knjižnice biti će objavljeno
vrijeme provedbe provjere znanja i sposobnosti.
Provjera znanja i sposobnosti obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.
Pisana provjera odnosi se na znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova
radnog mjesta ravnatelja, a provodi na sljedeći način:
1. Provjera propisa koja se temelji na Zakonu o knjižnicama (Narodne novine br.
105/97., 5/98., 104/00. i 69/09), Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05), Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01), Statut
Gradske knjižnice Slavonski Brod
2. Provjera aktivnog znanja jednog svjetskog jezika – pisani esej na zadanu temu u
svezi knjižnične djelatnosti
Po provedenoj pisanoj provjeri, kandidati će biti pozvani na intervjuu, na kojem će se
provesti razgovor s kandidatima i na kojem će kandidati, između ostalog, izložiti i Program
rada Gradske knjižnice za naredno mandatno razdoblje.
Pisana provjera znanja bitnih za obavljanje poslova koje će obavljati trajati će 60 minuta.

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA
Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće
identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet
neće moći pristupiti testiranju.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.
Pisana provjera znanja bitnih za obavljanje poslova koje će obavljati trajati će 60 minuta.
Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti
koncentraciju kandidata.
Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti
će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad povjerenstvo neće bodovati.
Za pisanu provjeru znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova.
Po provedenoj pisanoj provjeri znanja i sposobnosti, kandidati će pristupiti na intervju sa
Stručnim povjerenstvom za provedbu natječaja. Na intervjuu se dodjeljuje od 1 do 10
bodova.

Nakon provedene provjere znanja i sposobnosti, Stručno povjerenstvo utvrđuje rang listu
kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.
Izvješće o provedenom postupku, Povjerenstvo dostavlja Upravnom vijeću Gradske
knjižnice.
MJESTO I VRIJEME PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja biti će obaviješteni, u pravilu
putem elektroničke pošte, o ispunjavanju uvjeta i rasporedu održavanja prethodne
provjere znanja i sposobnosti te će se raspored održavanja provjere znanja i
sposobnosti objaviti na web stranici Gradske knjižnice Slavonski brod.

