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На основу члана 29. Закона о култури ("Сл. гласник РС" бр. 
72/09, 13/16, 30/16, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 17. став 1. Закона о библиотечко - 
информациној делатности (("Сл. гласник РС" бр. 52/11 и 78/21) члана 24. Закона о 
раду („Сл.гласник РС“ бр.  24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 13/17 - Одлука УС РС 
и 113/17), члана 1. став 3. Посебног колективног уговора за установе културе чији је 
оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе 
(„Сл.гласник РС“ бр.106/18 и 27/20) и члана 8. и 19. Статута Народне библиотеке 
Кула, директор Народне библиотеке Кула оглашава 
 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 
У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ КУЛА 

 
 
Радно место које се попуњава: 
 

1. Радно место „Дипломирани библиотекар“, прописано одредбом члана 10 
Правилника о организацији и систематизацији послова у Народној библиотеци 
Кула. 

 
Опис послова: 

- Дипломирани библиотекар прикупља за аутоматску каталошко-библиографску 
обраду текућу и ретроспективну библиотечку- информациону грађу која се 
својом садржином односи на одређену географску, политичку, етничку, 
историјску, културо-образовну и економску средину. Комплетира издања 
текућег завичајног издаваштва, израђује завичајне библиографије и брине о 
њеном публиковању (штампана и електронска издања). Координира, по 
потреби, учешће радника Библиотеке и спољних сарадника у пословима 
презентовања завичајне грађе. Пружа стручну помоћ библиотекарима 
општинских библиотека у домену матичности у уређењу тамошњих завичајних 
збирки. 

- Води послове штампаних и електронских издања и едиција завичајне 
периодике и монографских публикација. Врши каталошко-библиографску 
обраду библиотечко информационе грађе, монографских и серијских 
публикација уз употребу лисног каталога, у систему узајамне каталогизације 
Cobiss. Услужује кориснике траженим публикацијама у Читаоници и води 
евиденцију о издатим јединицама библиотечке грађе. Примењује у свом раду 



дигиталну технологију (презентације библиотечких апликација у дигиталној и 
електронској форми, интернет и сајт презентације), упућује кориснике на 
начин коришћења онлајн услуга библиотека, дигиталних колекција и е-књига. 
За потребе Завичајног одељења координира послове набавке и обраде, 
периодике и референсне грађе. По потреби матичне службе учествује у 
вршењу надзора. Доставља матичној служби за аналитичку обраду податке о 
коришћењу фондова и друге извештаје и показатеље. Дипломирани 
библиотекар Завичајног одељења води и уређује фонд старе и ретке књиге, 
законом заштићене као културно добро. Координира са Библиотеком Матице 
српске, надлежном за стару и ретку књигу, на пословима заштите. Ради на 
уносу библиографских података у Централни регистар старе и ретке 
библиотечке грађе. У оквиру обавезног сталног стручног усавршавања похађа 
семинаре и обуке за стицање лиценци и за стручно усавршавање, учествује на 
стручним предавањима, семинарима и конференцијама. Учествује у 
координираним пословима дигитализације и реализације пројеката 
Библиотеке. 

- Обавља и друге послове према налогу директора. 

 
Услови: 

- VII-1 степен стручне спреме- високо образовање, филозофски или филолошки 
факултет,педагошки факултет или други факултет друштвеног усмерења, рад 
на рачунару,стручно звање дипломирани библиотекар, 1 година радног 
искуства 

 
Место рада: Кула, ул. Лењинова бр.17 
 
Датум оглашавања: 11.4.2022. године на интернет презентацији Народне библиотеке 
Кула, интернет презентацији општине Кула и интернет презентацији Националне 
службе за запошљавање.  
 
Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 8 дана од дана објављивања.  
 
Установа којој се доставља конкурсна документација : Народна библиотека Кула, 
Кула, ул. Лењинова бр.17 
 
 
Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Сања Жарковић, 
телефон 025/729-710 
 
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 

- потписана пријава са радном биографијом, 
- одштампан очитан извод личне карте, 
- оверена фотокопија доказа којим се потврђује стручна спрема (диплома), 



- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству, 
- уверење о држављанству, 

 
Непотпуна, неразумњива и неблаговремено достављена пријава, као ни пријава уз 
коју нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код 
надлежног органа (јавног бележника) неће се узети у разматрање. 
 
 
Провера кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве 
благовремене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и 
којe испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, изборни поступак 
спроводиће се, након истека рока за подношење пријава. О тачном месту, датуму и 
времену спровођења изборног поступка кандидати ће бити благовремено обавештени 
телефоном или електронском поштом на бројеве телефона или адресе које наведу у 
својим пријавама. 
 
Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време. 
 
 
 
                                                                              Директор Народне библиотеке Кула 
                                                                                            Драгана Дурковић 
 
 
 
 
 


