
 

 
 

 

 

БИБЛИОТЕКАМА/ КАНДИДАТИМА у РС  

 

_______________________________________ 

 

Предмет: ИНФОРМАЦИЈА о стручном испиту у 

                 ЈУ НУБ Републике Српске- новембарски рок 2022.  

      

       Информишемо запослене у библиотечко-информационој  дјелатности, као и лица која су се 

стручно оспособљавала у библиотечкој струци  ради обављања приправничког стажа, сходно 

одредбама члана 206. Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 01/16, 66/18, 

91/21 I 119/21) да ЈУ Народна и универзитетска библиотека Републике Српске (у даљем тексту 

ЈУ НУБ РС) организује полагање стручног испита у новембарском  року 2022. године на основу  

члана 64. став 6. Закона о библиотечко-информационој дјелатности („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 44/16 и 62/18).   

 

        У складу са одредбама Правилника о плану и програму полагања стручних испита радника 

запослених у библиотечко-информационој дјелатности („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 66/17) у новембарском року 2022. године могу се пријавити кандидати са 

средњом, вишом и високом стручном спремом или кандидати са завршеним првим циклусом 

студијског програма или еквивалентом одговарајуће високошколске установе који имају 

потребно радно искуство у библиотечкој струци, а које износи за: средњу стручну спрему шест 

мјесеци, за вишу и високу стручну спрему годину дана.  

       

      Попуњене Пријаве за стручни испит у новембарском року 2022. чији обрасци се налазе  на 

веб страници ЈУ НУБ РС: www. nub.rs (link: www.nub.rs/za-bibliotekare/obrazovanje-bibliotekara) 

     (Пријаве се попуњавају у једном примјерку).   

      Уз пријаву кандидати су дужни приложити документацију у сврху доказа о испуњавању 

услова за полагање стручног испита: 

1. Овјерена копија дипломе/свједочанства  о стеченом степену образовања,  

2. *Увјерење о стручној оспособљености кандидата издато од стране установе у којој се  

кандидат стручно оспособљавао, 

3. Увјерење о положеном стручном испиту у другој дјелатности као доказ за парцијално  

признавање положеног општег дијела испита: Уставно уређење и Радни односи и 

канцеларијско пословање, само за за кандидате који испуњавају ове услове.  

 

    *Увјерење о стручној оспособљености кандидата (оригинални примјерак) треба да садржи 

сљедеће податке:  

      - Име (име оца) и презиме кандидата, стручну спрему, завршену школу/факултет, 

занимање/звање  и мјесто пребивалишта, 

      - Назив установе у којој се кандидат  стручно оспособљавао у библиотечкој струци, 

http://www.nub.rs/za-bibliotekare/obrazovanje-bibliotekara


 

 
 

      - Дужину стручног оспособљавања на библиотечким пословима у трајању од: најмање 

годину дана (1) за високу и вишу стручне спрему, односно у трајању од најмање шест (6) 

мјесеци за средњу  стручну спрему, те период у којем се кандидат стручно оспособљавао. 

 

       Сви кандидати полажу стручни испит у библиотечко-информационој дјелатности према 

Програму полагања стручног испита  за кандидате са стеченим високим образовањем и 

кандидате са стеченим вишим образовањем који се налази у Прилогу 1 наведеног 

правилника, односно према Програму полагања стручног испита за кандидате са средњом 

стручном спремом који се налази у Прилогу 2 истог Правилника, а који се састоји од општег и 

посебног дијела, који чине предмети:  

 

1. УСТАВНО УРЕЂЕЊЕ , БИБЛИОТЕЧКО ЗАКОНОДАВСТВО, РАДНИ ОДНОСИ И 

КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 

2. ОСНОВИ БИБЛИОТЕКАРСТВА 

3. АЛФАБЕТСКИ КАТАЛОГ 

4. СТВАРНИ КАТАЛОЗИ ( ПРЕДМЕТНИ  КАТАЛОГ, СТРУЧНИ КАТАЛОГ) 

5. ОСНОВИ БИБЛИОТЕЧКЕ ИНФОРМАТИКЕ 

6. ОСНОВИ БИБЛИОГРАФИЈЕ 

7. ОСНОВИ ИСТОРИЈE  ПИСМА, КЊИГЕ И БИБЛИОТЕКА. 

 

     Кандидати са стеченим високим образовањем, као и кандидати са стеченим вишим 

образовањем осим усменог дијела раде писмени стручни рад из једног од  стручних предмета.  

     Након избора предмета и теме за израду стручног рада кандидат је дужан обавијестити  

Комисију путем мејла. 

     Накнада за полагање стручног ипита у библиотечко-информационој дјелатности утврђена је 

Рјешењем министра просвјете и културе, број:  07.06/620-54/18 од 10.04.2018. године и износи 

за:     

1) Кандидате са средњом стручном спремом......................... 350 КМ 

2)   Кандидате са вишом и високом стручном спремом...........400 КМ      

(у цијену стручног испита урачуната је обавезна стручна литература и издавање Увјерења о 

положеном стручном испиту).  

 

       Трошкове првог полагања стручног испита сноси библиотека/установа у којој је кандидат 

запослен у складу са одредбама члaнa 64. став 8. Закона о библиотечко-информационој 

дјелатности и члана 5. наведеног Правилника.  

 

       За све информације које се односе на организацију стручног испита, семинаре, законске 

услове, права и обавезе у поступку полагања стручног испита,  кандидати се могу обратити 

секретару Љиљани Бабић, контакт телефон: 051/215-822 или на e-mail: ljiljana.babic@nub.rs    

      За све информације које се односе на преузимање снимљених предавања и обавезне 

стручне литературе, у вези са израдом писменог стручног рада, кандидати се могу обратити 

руководиоцу Центра Матичне дјелатности Татјани Дуновић, контакт телефон. 051/215-750 или 

на e-mail: tatjana.dunovic@nub.rs 

mailto:ljiljana.babic@nub
mailto:tatjana.dunovic@nub.rs


 

 
 

    

 

 

НАПОМЕНА 1 

На основу члана 9. став 5. наведеног Правилника,  кандидати са завршеним студијем 

библиотекарства ослобођени су полагања стручног испита из три предмета: Основи 

библиотекарств,  Основи библиографије и Основи историје писма, књиге и библиотека. 

 

НАПОМЕНА 2 

Кандидату који је положио стручни испит за обављање послова у другoj дјелатности признаје 

се положен општи дио стручног испита који се односи на Устав и уставно уређење и  Радне 

односе и канцеларијско пословање, а полаже само садржај који се односи на Библиотечко 

законодавство,  сходно члану 16. став 1. наведеног Правилника.  

 

НАПОМЕНА 3 

Лица која су положила стручни испит за обављање послова у библиотечко-информационој 

дјелатности, а у току рада стекну виши степен образовања, дужни су да у року од двије године 

од дана стицања вишег степена образовања положу разлику предмета стручног испита за тај 

степен образовања, сходно члану 64. став 5. Закона о библиотечко-информационој  

дјелатности. У вези с тим кандидат који полаже разлику стручног испита према Програму за 

вишу или високу стручну спрему у складу са одредбама члана 16. став 2. наведеног 

Правилника, полажу испит из практичне провјере знања у области библиографске обраде, 

класификације и формирања каталога и ради писмени стручни рад на тему из дјелокруга 

радног мјеста на које је распоређен. 

 

НАПОМЕНА 4 

Кандидат са стеченим високим образовањем који има претходно положен стручни испит са 

стеченим вишим  образовањем ослобођен је полагања стручног испита сходно члану 16. став 

3. наведеног Правилника. 

 

НАПОМЕНА 5 

О термина полагања стручног испита у новембарском року 2022. године кандидати ће бити 

обавјештени, путем веб сајта-линка  ЈУ НУБ Републике Српске. 

 

 

                                                                                                                            ДИРЕКТОР 

 

                                                                                                                  Љиља Петровић-Зечић                                                                                                                                         

ПРИЛОГ: 

Обрасци Пријава за полагање  

струног испита – новембарски рок 2022. 

                                                                                                                          

                                                                                                                 


