
 

 

Na temelju čl. 24. i 26. Zakona o muzejima (NN 61/18), čl. 36. Zakona o ustanovama 

(NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i čl. 31. Statuta Gradskog muzeja Senj Gradski muzej Senj, 

Upravno vijeće objavljuje 

NATJEČAJ 

za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradskog muzeja Senj  

na mandat od 4 godine    

 

                                                                

Uvjeti: 

 

- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni     

studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,  

- najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili 

obrazovanju 

- ispunjavanje općih uvjete utvrđene zakonom 

- posjedovanje stručnih, radnih i organizacijskih sposobnosti 

- dostavljen četverogodišnji plan rada 

 

U slučaju da se ravnatelj ne imenuje (kada se na natječaj nitko ne prijavi ili kada nitko 

od kandidata prijavljenih na natječaj ne bude izabran), natječaj će se ponoviti, a do 

imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja, Gradsko vijeće Grada Senja će 

imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja, ali najduže do godinu dana. 

Ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima propisane uvjete za ravnatelja, 

može se na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada imenovati osoba koja ima 

završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 

ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, najmanje jednu godinu 

rada u muzeju ili najmanje pet godina rada u kulturi, odlikuje se stručnim, radnim i 

organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete propisane statutom.   

      

Uz prijavu treba priložiti: 

– životopis 

– dokaz o stručnoj spremi (diploma ili drugi vjerodostojan dokaz) 

– preslika osobne iskaznice 

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci - original) 

– potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji                           

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 

– dokaz o radnom iskustvu na poslovima u struci (rješenje, ugovor o radu, potvrda poslodavca 

i sl.) 

Dokumentacija se dostavlja u preslici, osim uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni 

postupak koje se dostavlja u originalu. Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, 

pod ravnopravnim uvjetima. 

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u dnevnom tisku.  

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz 

domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave 

dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i 



 

 

članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su 

potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:  

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS

%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJA

VANJU.pdf 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s 

člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz 

prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o 

utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.   

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela 

pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se 

kandidatom prijavljenim na javni Natječaj i o tome mora biti pismeno obaviještena s 

navedenim razlozima zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni Natječaj i 

nema pravo žalbe. 

Javni natječaj za izbor ravnatelja provodi Upravno vijeće Gradskog muzeja Senj. 

Između kandidata koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne 

uvjete iz javnog natječaja izvršit će se odabir ravnatelja i to na način:                                                                         

- provjera znanja i sposobnosti (50%)                                                                                                                     

- četverogodišnji plan i program po godinama (30%)                                                                                              

- intervju (20%) 

Ukupan broj bodova koji se može ostvariti je 100.  

Pisani dio testiranja sastoji se od 25 pitanja. Svaki točan odgovor na pisanoj provjeri 

donosi 2 boda, tako da na pisanoj provjeri kandidat može ostvariti najviše 50 bodova. Na 

intervju može pristupiti samo kandidat koji je na provjeri znanja i sposobnosti ostvario 

najmanje 50% bodova, tj. najmanje 25 bodova.   

Četverogodišnji plan i program mora biti razrađen po godinama. Četverogodišnji plan 

i program po godinama ocjenjuje svaki član Upravnog vijeća ocjenom od 1 do 6 te se sve 

ocjene po ovom kriteriju zbrajaju. Najveći broj bodova koji kandidat može ostvariti po ovom 

kriteriju je 30. 

Intervju s kandidatima obavlja se kako bi se utvrdili razlozi motivacije te planovi za 

mandatno razdoblje za koje se kandidira. Na intervjuu  članovi Upravnog vijeća ocjenjuju 

kandidate ocjenom od 1 do 4 te se sve ocjene  međusobno zbrajaju.  Najveći broj bodova koji 

kandidat može ostvariti po ovom kriteriju je 20. 

Nakon provedene procedure Upravno vijeće utvrđuje rang-listu kandidata. Prvog 

kandidata sa rang-liste za izbor ravnatelja/ice Upravno vijeće predlaže Gradskom vijeću 

Grada Senja koje će potom donijeti konačnu odluku o imenovanju ravnatelja/ice Gradskog 

muzeja Senj. 

Prijavom na ovaj natječaj kandidati daju privolu Gradskom muzeju Senj za 

prikupljanje i obradu osobnih podataka. Gradski muzej Senj se obvezuje da će sukladno 

propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka, Uredbom (EU) 2016/679 

Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom 

osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage 

Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o 

zaštiti podataka (NN 42/18), čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima ima pravo i 

ovlast pristupa, a koji se prikupljaju ovim Natječajem te da će iste osobne podatke koristiti 

isključivo i samo u svrhu utvrđenu Natječajem. Gradski muzej Senj se također obvezuje da 

osobne podatke kojima ima pravo i ovlast pristupa ili se prikupljaju ovim Natječajem neće 

dostavljati/davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim 



 

 

(neovlaštenim) osobama te se obvezuje da će povjerljivost istih osobnih podataka čuvati i 

nakon prestanka ovlasti pristupa osobnim podacima. 

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj testiranja te vrijeme i mjesto 

održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Gradskog muzeja Senj 

http://www.muzej-senj.hr/ i oglasnoj ploči Gradskog muzeja Senj, najmanje pet dana prije 

održavanja testiranja. 

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana nakon isteka 

roka za podnošenje prijava. Zadržava se pravo poništenja natječaja. 

Prijave slati na adresu: Gradski muzej Senj, Milana Ogrizovića 5, 53270 Senj, s 

naznakom: »Ne otvaraj – natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Gradskog muzeja Senj«. 

 

 

UPRAVNO VIJEĆE GRADSKOG MUZEJA SENJ 

       

 

 

  

http://www.muzej-senj.hr/

