
Temeljem Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19) i članka 38., 42. i 43. 
Statuta Gradskog muzeja Sisak, Upravno vijeće raspisuje

NATJEČAJ 
za ravnatelja/ravnateljicu Gradskog muzeja Sisak

- 1 izvršitelj/izvršiteljica na puno radno vrijeme

Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice 
Gradskog muzeja Sisak.

Uvjeti izbora: 

Za ravnatelja/ravnateljicu može biti imenovana osoba koja ispunjava 
uvjete propisane Zakonom o muzejima:

•	 ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani pred-
diplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički dip-
lomski stručni studij ili s njim izjednačen studij 

•	 najmanje pet godina rada u muzeju  ili najmanje deset 
godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju, odlikuje se 
stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispun-
java druge uvjete propisane statutom

•	 položen stručni ispit u muzejskoj struci

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na 4 godine. 

Uz ponudu za natječaj kandidati moraju priložiti slijedeće dokumente 
(prilažu se u izvorniku ili preslika koja ne treba biti ovjerena, a prije 
izbora kandidat će predočiti izvornik):

•	 dokaz o stručnoj spremi,
•	 dokaz o položenom stručnom ispitu u muzejskoj struci,
•	 dokaz o radnom iskustvu (presliku prve tri stranice radne 

knjižice i presliku stranica gdje se nalaze podaci o zapos-
lenju i stažu) odnosno dokaz o radnom iskustvu stečenom 
nakon 01.07.2013.(elektronički zapis HZMO-a), 

•	 domovnicu,
•	 životopis (vlastoručno potpisan),
•	 potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 30 dana od dana 

objave natječaja (izvornik)
•	 četverogodišnji program rada (vlastoručno potpisan)

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju 
posebnih propisa dužni su  u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo 
prednosti i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom 
zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod 
jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u sk-
ladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog 
rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 
i 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju 
traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze propisane člankom 
103. st. 1 tog Zakona , a dostupne su na poveznici Ministarstva hr-
vatskih branitelja: 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,
 (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/
Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20
prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf).

Natječaj će se objaviti u dnevnom tisku, elektroničkom oglasniku 
Narodnih novina i službenoj internet stranici Gradskog muzeja Sisak. 
Rok za podnošenje ponuda za natječaj s dokazima o ispunjavanju 
uvjeta dostaviti u roku 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja, 
u zatvorenoj omotnici, osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: 

GRADSKI MUZEJ SISAK
Kralja Tomislava 10
44000 Sisak
S naznakom „Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu - ne otvarati“

Osoba koja podnese nepravodobnu ili nepotpunu prijavu na natječaj 
ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njena prijava neće 
se razmatrati, o čemu će joj se dostaviti pisana obavijest na koju 
nema pravo podnošenja pravnog lijeka.
O rezultatima izbora kandidati će biti izviješteni u roku od 45 dana od 
isteka roka za podnošenje prijave.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih poda-
taka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih poda-
taka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Natječaj će se objaviti u dnevnom tisku Večernjem listu d.d. Za-
greb, elektroničkom oglasniku Narodnih novina  i službenoj stranici 
Gradskog muzeja Sisak (www.muzej-sisak.hr).
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