Na temelju članka 26. stavak 3. Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18.) i članka 24. Statuta
Muzeja Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 12/07., 16/12. i 37/15.), Gradsko vijeće Grada
Pazina raspisuje
NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Grada Pazina

-

1 izvršitelj
Uvjeti: za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
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 djelatnosti, ili deset godina rada u kulturi, znanosti, ili drugom odgovarajućem
području vezanom uz djelatnost Muzeja,
posjedovanje stručnih, radnih i organizacijskih sposobnosti.
Ravnatelj/ica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada.

Iznimno, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada za ravnatelja/icu muzeja može biti
imenovana osoba koja ima završeno obrazovanje jednu godinu rada u muzejskoj djelatnosti, ili pet godina rada u
kulturi, znanosti, ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost Muzeja te se odlikuje stručnim,
radnim i organizacijskim sposobnostima.
Kandidat za ravnatelja/icu uz Prijavu na Natječaj za imenovanje Ravnatelja/ice prilaže:
1) diplomu u izvorniku ili u ovjerenoj fotokopiji,
2) dokaz o godinama rada,
3) dokaz o pasivnom poznavanju dva svjetska jezika ili vlastoručno potpisanu izjavu o tome,
4) dokaz o državljanstvu: presliku osobne iskaznice ili domovnicu,
5) uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana,
6) prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja,
7 životopis.
Ravnatelja/icu imenuje i razrješava Gradsko vijeće Osnivača na način i u postupku koji su utvrđeni
Statutom Muzeja Grada Pazina.
Ravnatelj/ica se imenuje na rok od četiri (4) godine.
Ista osoba može ponovno biti imenovana za Ravnatelja/icu.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Grad Pazin - Natječajni odbor za provedbu
natječaja za izbor ravnatelja/ice Muzeja Grada Pazina, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin s naznakom
„Natječaj za ravnatelja/icu Muzeja Grada Pazina“, u roku od 15 dana od dana objave u Glasu Istre.
Kandidati će biti pisano obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od isteka roka za
podnošenje prijava.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
KLASA: 612-05/19-01/04
URBROJ: 2163/01-03-02-19-9
Pazin, 18. studeni 2019.

