
MUZEJ GRADA ŠIBENIKA
Gradska vrata 3, Šibenik
Ur. broj: 17-1/1-20.
Šibenik, 23. siječnja 2020.

Na temelju članka 23. Statuta Muzeja grada Šibenika, ravnatelj Muzeja grada Šibenika raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

za radno mjesto
kustos/ica Odjela novije povijest -  1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Uvjet:

 završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 
specijalistčki diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili 
na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnost i visokom obrazovanju 
(Narodne novine, br. 123/2003., 198/2003., 105/2004., i 46/2007.) smjer - povjesničar 

 položen stručni ispit za kustosa sukladno Zakonu o muzejima, odnosno stečeno stručno 
muzejsko zvanje viši kustos ili muzejski savjetnik prema Pravilniku o uvjetma i načinu 
stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci 

 znanje jednog stranog jezika

Uz prijavu kandidat su dužni priložit: 
 dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice), 
 dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), 
 uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci), 
 potvrdu  nadležne  područne  službe  Hrvatskog  zavoda  za  mirovinsko  osiguranje  o  podacima

evidentranim u matčnu evidenciju HZMO-a,
 životopis

Uvjerenje  o  zdravstvenoj  sposobnost izabrani  kandidat/kinja  dostavlja  prije  donošenja  rješenja  o
zasnivanju radnog odnosa.

Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u
prijavi  na  oglas  pozvat se  na  to  pravo  i  ima  prednost  u  odnosu  na  ostale  kandidate  samo pod
jednakim uvjetma. Da bi ostvario pravo prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za
ostvarivanje  toga prava,  dužan je  uz  prijavu na oglas  priložit sve  dokaze o ispunjavanju  traženih
uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo
spomenuto pravo.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne
smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta navedeni su na web-stranici www.muzej-sibenik.hr .

http://www.muzej-sibenik.hr/


S kandidatma prijavljenim na natječaj  provest će se pismeno testranje i kvalifikacijski razgovor radi
provjere znanja i  sposobnost bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Ako
kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na web-stranici www.muzej-sibenik.hr  bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne 
provjere znanja najmanje pet dana prije održavanja provjere.  
Kandidat će  o  testranju,  kvalifikacijskom  razgovoru,  užem  izboru  i  rezultatma  natječaja  bit
obaviješteni putem e-maila i telefona.

Prijave s prilozima i s obveznom naznakom: „Natječaj za kustosa/sicu“ šalju se poštom  na adresu
Muzej grada Šibenika,  Gradska vrata 3, 22000 Šibenik,  u roku od 8 dana od dana objave natječaja  u
„Šibenskom listu“  i na web stranci Muzeja grada Šibenika (www.muzej-sibenik.hr).

 Kandidat/kinje će o ishodu natječaja bit obaviješteni pismenim putem i i informacijom na  web 
stranci Muzeja grada Šibenika (www.muzej-sibenik.hr) u zakonskom roku.

Muzej grada Šibenika pridržava pravo ne odabrat ni jednog kandidata/kinju, bez obveze obrazlaganja 
svoje odluke i bez ikakve odgovornost prema kandidatma.

Prijavom na natječaj kandidat/kinje su izričito suglasni da Muzej grada Šibenika može koristt, 
prikupljat i obrađivat njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka i 
sukladno važećim propisima. 

                                                                                                      Ravnatelj:
                                                                                                  mr.sc. Željko Krnčević
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