
Muzejsko vijeće Muzeja grada Šibenika na temelju članka 27. stavka 4. i članka 28. Zakona o 
muzejima („Narodne novine“ broj 110/15.) te članka  25.  Statuta Muzeja grada Šibenika , raspisuje    

NATJEČAJ
za izbor i  imenovanje

ravnatelja/ravnateljice Muzeja grada Šibenika
 
Za ravnatelja/ravnateljicu Muzeja grada Šibenika može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta 
utvrđenih zakonom, ispunjava i sljedeće posebne uvjete: 

- ima završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 
specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
- ima pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili drugom 
odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i galerije,  
- da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Iznimno, za ravnatelja/ravnateljicu Muzeja grada Šibenika, može biti izabrana i imenovana osoba koja 
ispunjava opće uvjete propisane člankom 28., stavkom 2. Zakona,  i to kako slijedi

-   ima završeno obrazovanje propisano odredbom članka 28., stavka 1. Zakona,
-   ima jednu godinu rada u muzejskoj djelatnosti ili pet godina rada u kulturi, znanosti ili drugom 
odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i galerije,
-  odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na četiri godine.

Ravnatelja/ravnateljicu  imenuje Gradsko vijeće Grada Šibenika na temelju predloženog 
četverogodišnjeg programa rada.

Kandidati/kandidatkinje su dužni  uz prijavu na natječaj priložiti slijedeće:
1. Pisani životopis,
2. Dokaz o stručnoj spremi (diploma)- preslik,
3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu, sukladno članku 29.  stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu 
(„Narodne novine“ broj 53/91, 70/91, 28/92, 113/03, 4/94 i 130/11) – (preslika važeće osobne 
iskaznice ili putovnice, odnosno domovnice),
4. Dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 
ili potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja/podnositeljice prijave ne vodi 
kazneni Postupak. (ne starije od šest mjeseci),
6. Prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja za mandatno razdoblje.

Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana 
objave natječaja u dnevnim novinama „Slobodna Dalmacija“ , putem pošte ili osobno, na 
adresu: Muzej grada Šibenika, Gradska vrata 3, 22000 Šibenik,  s naznakom  „Natječaj za 
ravnatelja/ravnateljicu – NE OTVARAJ“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u roku od 45 od dana isteka roka za 
podnošenje prijava.
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