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Na temelju članka 26. stavka 5. i 6. Zakona o muzejima (Narodne novine br. 61/18 i 
98/19.), članka 3. stavka 2.  i članka 11. stavka 4. Statuta Muzeja Radboa, Urbroj: 01-01/2017, 
02-01/2019 i 04-01/2020 te članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 
47/99, 35/08 i 127/19) općinski načelnik Općine Radoboj raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja Muzeja Radboa

Za ravnatelja Muzeja Radboa može se, na temelju predloženog četverogodišnjeg 
programa rada, imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
-ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 
specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij
-ima najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili 
obrazovanju
-odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Ravnatelja Muzeja Radboa imenuje općinski načelnik Općine Radoboj na vrijeme od 4 
(četiri) godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. životopis sa opisom stručnih, radnih i organizacijskih sposobnosti vlastoručno potpisan,
2. dokaz o državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice ili 
Elektronički zapis iz Knjige državljana),
3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja –  diploma,
4. dokaz o ukupnom radnom stažu (potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u 
matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
5. dokaz o traženom radnom iskustvu u muzeju ili u kulturi, znanosti ili obrazovanju (potvrda 
poslodavca o poslovima koje je kandidat obavljao i u kojem razdoblju, preslika ugovora o radu ili 
drugog dokumenta kojim se to dokazuje, a koji je staž evidentiran u matičnoj evidenciji HZMO-a),
6. prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja vlastoručno potpisan.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i 
odnose se jednako na muški i ženski spol. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Traženi dokazi prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat je 
dužan predočiti izvornik.

U prijavi na natječaj navode se osnovni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa 
prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte) isključivo za potrebe postupka. 

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, 
dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i prijavi uz ostale dokaze priložiti i dokaze 
sukladno posebnim propisima kojima je uređeno to pravo (rješenje ili potvrda o priznatom statusu 
iz koje je vidljivo navedeno pravo, dokaz o nezaposlenosti i dr.) i ima prednost u odnosu na druge 
kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj pozove na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u 
skladu s člankom 102. Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima 
njihovih obitelji („NN“ br. 121/17 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o 
ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st.1. tog Zakona, a koji su 
objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvariva
nje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Kandidati prijavom na javni natječaj pristaju da Općina Radoboj kao voditelj obrade, 
osobne podatke prikupljene temeljem ovog javnog natječaja obrađuje samo u obimu i u svrhu 
provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Općina Radoboj s 
osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih 
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tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, 
otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Nakon formalne provjere pristiglih prijava sa svakim od kandidata koji ispunjavaju 
propisane uvjete obavit će se razgovor u kojem će isti predstaviti svoj četverogodišnji program 
rada Muzeja Radboa.

Podnošenjem prijave na ovaj Natječaj kandidati su izričito suglasni da Općina Radoboj za 
svakog kandidata od Ministarstva pravosuđa i uprave zatraži izdavanje posebnog uvjerenja o 
podacima iz članka 13. stavka 4. Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i 
rehabilitaciji (Narodne novine br. 143/2012., 105/2015. i 32/2017.).

Pisane prijave na Natječaj sa potrebnom dokumentacijom podnose se osobno ili poštom 
preporučeno na adresu: Općina Radoboj, Radoboj 8, 49232 Radoboj, Povjerenstvo za provedbu 
natječaja, s naznakom “Natječaj za imenovanje ravnatelja Muzeja Radboa- NE OTVARAJ“, u 
roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na web stranicama Općine 
Radoboj i Muzeja Radboa.

Osoba koja podnese nepravodobnu ili nepotpunu prijavu na Natječaj ne smatra se 
kandidatom prijavljenim na Natječaj i njena prijava neće se razmatrati, o čemu će joj se dostaviti 
pisana obavijest na koju nema pravo podnošenja pravnog lijeka. 

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od dana isteka 
roka za podnošenje prijava.

Zadržava se pravo poništenja natječaja. 

OPĆINA RADOBOJ


