REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Povjerenstvo za raspisivanje i provedbu
javnog natječaja
raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja Gradskog muzeja u Korčuli
1. Ravnatelj Gradskog muzeja imenuje se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno
imenovan.
2. Za ravnatelja Gradskog muzeja može biti imenovana osoba koja ima završen sveučilišni
diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički
diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, pet godina rada u muzejskoj struci ili deset
godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i
galerije, i odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.
Iznimno, za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima završeno obrazovanje propisano
stavkom 1. ove točke, jednu godinu rada u muzejskoj djelatnosti ili pet godina rad u kulturi,
znanosti ili drugom odgovarajućem području vezano uz djelatnost muzeja i galerije, i odlikuje se
stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.
3. Ravnatelj Gradskog muzeja imenuje se na temelju predloženog četverogodišnjeg
programa rada.
4. Uz pisanu prijavu, na natječaj potrebno je priložiti sljedeće isprave:
- životopis s opisom dosadašnjeg rada,
- dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika diplome ili
uvjerenja/potvrde visokog učilišta),
- dokaze o radu u muzejskoj struci ili o radu u kulturi, znanosti ili drugom
odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja (u izvorniku elektronički
zapis/u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko
korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje/, odnosno potvrdu o
podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO koju Zavod na osobno traženje
osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda HZMO, odnosno preslika radne
knjižice te preslike ugovora o radu ili drugog akta o zasnivanja radnog odnosa, ili
potvrda (izvornik) poslodavca iz kojih će biti razvidno naziv radnog mjesta i/ili opis
poslova i zadataka i vrijeme obavljanja poslova i zadataka na određenom radnom
mjestu odnosno predmetnih poslova i zadataka),
- prijedlog četverogodišnjeg programa rada Gradskog muzeja.
Prijava obvezno sadržava ime i prezime i adresu podnositelja prijave (natjecatelja),
naznaku da se radi o prijavi na natječaj za imenovanje ravnatelja Gradskog muzeja, naziv i adresu
primatelja: Grad Korčula, Natječajno povjerenstvo, te vlastoručni potpis natjecatelja.
5. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave u „Slobodnoj Dalmaciji“.
6. Prijave s priloženim ispravama (dokazima) dostavljaju se preporučenom pošiljkom ili
neposrednom predajom u pisarnici Grada Korčule, na adresu: Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana
Radića 1, 20260 Korčula, s naznakom: „Natječaj za ravnatelja Gradskog muzeja“ ako se prijava
dostavlja u omotnici.
7. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

8. Odluku o imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja donosi Gradsko vijeće Grada Korčule.
9. Natjecatelji će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u zakonskom roku.
10. Natjecateljima se ne vraćaju njihove prijave i priložene isprave (dokazi o ispunjavanju
uvjeta), koje ostaju kao (natječajna) arhivska građa.
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