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Broj: UV - 12/16 

Dubrovnik,  19. listopada 2016. godine 

 

Na temelju članka 27. i 28. Zakona o muzejima („Narodne novine“ 110/15) te odredbi Statuta 

Javne ustanove „Umjetnička galerija Dubrovnik“ Muzejsko vijeće Umjetničke galerije 

Dubrovnik raspisuje  

 

NATJEČAJ 

za imenovanje ravnatelja/ice Umjetničke galerije Dubrovnik 

 

Uvjeti: za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete: 

 

1. Opći uvjet je: 

- opća zdravstvena sposobnost 

 

2. Posebni uvjeti su: 

- završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 

studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij 

- pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili drugom   

odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja 

- odlike stručnih, radnih i organizacijskih sposobnosti 

- poznavanje najmanje dva svjetska jezika 

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenu presliku: 

 

1) Dokaz o stručnoj spremi; 

2) Dokaz o znanju dva strana jezika ili vlastoručno potpisanu izjavu o tome; 

3) Dokaz o radu u muzejskoj djelatnosti ili o radu u kulturi, znanosti ili drugom 

odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja; 

4) Potvrda o zdravstvenoj sposobnosti; 

5) Domovnicu; 

6) Rodni list; 

7) Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana; 

8) Program rada za razdoblje od 4 godine; 

9) Životopis. 
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Ravnatelja/icu imenuje osnivač na prijedlog Muzejskog vijeća koje je obavezno pribaviti 

mišljenje Stručnog vijeća. 

 

Ravnatelja/icu se imenuje na rok od četiri godine. 

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Muzejskog vijeća Javne ustanove 

„Umjetnička galerija Dubrovnik“, na adresu: „Umjetnička galerija Dubrovnik“, „Za natječaj“, 

Frana Supila 23, 20 000 Dubrovnik. 

 

 

Prijave se podnose u roku od 15 dana od objave natječaja. 

 

Nepotpune ili nepravodobne prijave na javni natječaj neće se razmatrati. 

 

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka 

za podnošenje prijave. 

 

 

      Javna ustanova „Umjetnička galerija Dubrovnik“ 

       
 


