CENTAR ZA POSJETITELJE IVANINA KUĆA BAJKE
TRG HRVATSKIH RODOLJUBA 2
47 300 OGULIN
BROJ: 112-01/20-02/10
Ogulin, 3. lipnja 2020.

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99,
35/08 i 127/19), članka 3. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine br.
96/01 i 98/19) i članka 22. Statuta javne ustanove Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke (Glasnik
Karlovačke županije 49/13), Natječajno povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za imenovanje
ravnatelja Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke, ponovno raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke
Jedan izvršitelj/ica, na puno radno vrijeme
Uvjeti:
1. najmanje završen preddiplomski i diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij odnosno specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili humanističkog
smjera;
1.a) Iznimno, za ravnatelja Centra mogu se imenovati osobe koje udovoljavaju svim uvjetima
iz ovog natječaja osim uvjeta iz točke 1., ako su istaknuti i priznati stručnjaci na području
kulture i s najmanje deset godina radnog staža;
2. najmanje tri godine radnog staža na poslovima za koje je kao uvjet propisan studij iz točke 1.
3. aktivno znanje jednog svjetskog jezika;
4. poznavanje rada na osobnom računalu;
5. organizacijske sposobnosti, posebna znanja i vještine vezane za djelatnost Centra;
6. dostavi prijedlog programa rada Centra za mandatno razdoblje.
Ravnatelja/icu imenuje Gradsko vijeće Grada Ogulina. Mandat ravnatelja/ice je četiri godine i može
biti ponovo imenovan/a.
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji
se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj kandidati moraju priložiti:
a) vlastoručno potpisani izvornik životopisa u formatu Europass s preslikom ili izvornikom svih
dokaza navedenih u životopisu (navodi koji nisu potkrijepljeni dokumentima neće se
prihvatiti),
b) dokaz o hrvatskom državljanstvu će se priznati: neovjerena preslika domovnice ili osobne
iskaznice,
c) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od
mjesec dana) – prilaže se izvornik/ovjerena preslika ili potvrda sustava e-građanin s QR
kodom,
te dokaze kako slijedi za točku:

1. o stečenoj stručnoj spremi priznat će se diploma o stečenom obrazovanju - prilaže se
izvornik ili ovjerena preslika,
1.a. Kao dokaz da su istaknuti i priznati stručnjaci na području kulture prihvatit će se: javno
priznanje, rukovodeće pozicije u udrugama ili ustanovama kulture, rukovodeće pozicije u
implementaciji projekata kulture, imenovanja u odbore i tijela s područja kulturne djelatnosti
i sl. - prilaže se izvornik ili preslika,
2. o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima priznat će se: elektronički zapis/potvrda o
podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje ili
potvrda sustava e-građanin s QR kodom, kao i potvrda/ugovor o radu dosadašnjih
poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa iz koje mora biti vidljivo ostvareno
radno iskustvo na poslovima tražene struke i razine obrazovanja - prilaže se izvornik/preslika.
3. o znanju stranog jezika priznat će se: diploma o obrazovanju, diploma o završenom tečaju,
samoprocjena jezičnih vještina sukladno ljestvici za samoprocjenu - razini zajedničkog
europskog referentnog okvira navedena u životopisu.
4. poznavanje rada na računalu priznat će se diploma o završenom tečaju (izvornik ili
preslika), navod iz životopisa o samoprocjeni digitalnih kompetencija - razini zajedničkog
europskog referentnog okvira.
5. za organizacijske sposobnosti, posebna znanja i vještine vezane za djelatnost Centra
priznat će se pismena potvrda o rukovodećoj poziciji radnog mjesta, najmanje jednog
provedenog projekta valorizacije kulturne baštine, diplome ili potvrde o stručnom
usavršavanju iz područja planiranja, marketinga ili financija.
6. Program rada za mandatno razdoblje priznat će se vlastoručno potpisani izvornik.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima
dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu
propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale
kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 102. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i
98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve
potrebne
dokaze
dostupne
na
poveznici
Ministarstva
hrvatskih
branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se isključivo
preporučenom pošiljkom na adresu: Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke, Trg hrvatskih rodoljuba
2, 47 300 Ogulin, s naznakom ''Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Centra za posjetitelje
Ivanina kuća bajke – ne otvarati'' u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti
pozvani na dopunu prijave. Nepotpunom prijavom smatra se prijava koja ne sadrži sve podatke i
priloge navedene u javnom natječaju. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na
natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj sukladno Obrascu administrativne
usklađenosti.
Tekst Javnog natječaja i kriterij administrativne prihvatljivosti i ocjenjivanja kandidata/kinja bit će,
kao prilog ovom Javnom natječaju, objavljen na web stranici Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke
www.ivaninakucabajke.hr Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji/e
ispunjavaju formalne uvjete natječaja sukladno Obrascu administrativne usklađenosti.
O prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidati/kinje bit će obaviješteni najmanje tri dana prije
održavanja provjere putem web stranice Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke
www.ivaninakucabajke.hr Provjera znanja: usmeni dio - razgovor i pismeni dio (ispiti iz prvog

prijavljenog svjetskog jezika i informatike). Izvor podataka za provjeru znanja je web stranica Centra
za posjetitelje Ivanina kuća bajke www.ivaninakucabajke.hr
Ako kandidat/kinja ne pristupi provjeri znanja, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj i
nema pravo podnošenja pravnog lijeka.
Kandidatima/kinjama se ne vraćaju njihove prijave i priložene isprave (dokazi o ispunjavanju uvjeta),
koje ostaju kao natječajna arhivska građa, osim izvornika diplome ili ovjerene preslike.
Osobni podaci podnositelja prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih
priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe Natječaja te
sukladno važećim propisima (Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće
Uredbe o zaštiti podataka Narodne novine br. 42/2018).
Prijavom na natječaj, kandidati/kinje daju privolu Centru za posjetitelje Ivanina kuća bajke kao
voditelju zbirke osobnih podataka za prikupljanje, korištenje i daljnju obradu podataka, u svrhu
provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

O rezultatu natječaja kandidati/kinje bit će obaviješteni pisanim putem najkasnije u roku od 45 dana
od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Natječajno povjerenstvo

NAPOMENA:
Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke je
objavljen u Narodnim novinama broj 66 dana 5.lipnja 2020. godine.

