Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) te
članka 24.-25. Statuta javne ustanove u kulturi Tvrđava kulture Šibenik (dalje u tekstu: ''Ustanova''),
Upravno vijeće Ustanove na temelju odluke Upravnog vijeća, urbroj: 139-1/16 od 21.studenog
2016.godine, raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje
RAVNATELJA/ICE TVRĐAVE KULTURE ŠIBENIK (m/ž)
I.

Uvjeti:
završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni
studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij društvenih i/ili
humanističkih znanosti
najmanje pet godina radnog iskustva u struci
stručne, radne i organizacijske sposobnosti
predloženi četverogodišnji program rada.

II.

-

Uz prijavu na natječaj, kandidat za ravnatelja dužan je priložiti:
životopis
uvjerenje o stečenoj stručnoj spremi
dokaze o ukupnom radnom stažu (HZMO)
preslik domovnice i osobne iskaznice
uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
prijedlog četverogodišnjeg programa rada i razvoja te strategije poslovanja Ustanove

III.

Ravnatelj Ustanove imenuje se na mandatno razdoblje u trajanju od 4 godine. Na natječaj
se mogu prijaviti osobe oba spola. Po isteku mandata ista osoba može, na temelju javnog
natječaja, ponovno biti imenovana za ravnatelja.

IV.

Odluku o imenovanju i razrješenju ravnatelja donosi Gradsko vijeće, na prijedlog Upravnog
vijeća, i po pribavljenom mišljenju stručnog osoblja Ustanove i uz prethodno mišljenje
kulturnog vijeća Grada Šibenika sukladno čl. 24 Statuta Ustanove.

V.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u
dnevnom tisku.

VI.

Svi kandidati biti će izviješteni o rezultatu natječaja najkasnije u roku od 45 dana od dana
isteka roka za podnošenje prijava.

VII.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Javna
ustanova u kulturi TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK, Vodička 4, 22 000 Šibenik, s
naznakom „NATJEČAJ ZA RAVNATELJA- ne otvarati“. Nepravovremene i nepotpune
prijave neće se razmatrati.

VIII.

Tvrđava kulture Šibenik pridržava pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze
obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.''

