
Upravno vijeće Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, na temelju Odluke o raspisivanju 
natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku 
(Klasa: 121/22-01/05 Ur.br: 2170-57-22-06 od 11. srpnja 2022. godine), a sukladno odredbi 
članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ( "Narodne novine" br.: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 
127/19), članka 6. i 7. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ 
broj 96/01, 98/19) te članka 26. i 28. Statuta Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku (Broj: 
1/2018 od dana 07. lipnja 2018. godine), raspisuje 
 

 

JAVNI NATJEČAJ 
za imenovanje ravnatelja/ravnateljice 
Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku 

 
 
Za ravnatelja/ravnateljicu Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku može biti imenovana 
osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: 

 
● završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu 
sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu zakona kojim se 
uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje; 

● najmanje pet godina radnog staža na obavljanju poslova u području kulture, 
● znanje najmanje jednog svjetskog jezika, 
● posjeduje stručne, radne i organizacijske sposobnosti, znanja i stavove. 

Iznimno, za ravnatelja može biti imenovana osoba koja, pored uvjeta iz stavka 1. ove točke, 
nema pet godina radnog staža na obavljanju poslova u području kulture ako je istaknuti i 
priznati stručnjak na području kulture s najmanje deset godina radnog iskustva. 
 
Ravnatelja/ravnateljicu imenuje Gradsko vijeće Grada Rijeke, na prijedlog Upravnog vijeća 
Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku. 
Ravnatelj/ravnateljica imenuje se na mandat od četiri godine. Ista osoba može biti 
ponovno imenovana za ravnatelja/ravnateljicu. 
 
Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti: 

● životopis, 
● dokaz o stručnoj spremi (diploma u izvorniku ili ovjerenoj preslici), 
● dokaz o ukupnom radnom stažu (potvrda ili elektronički zapis podataka o 

mirovinskom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), 
● dokaz o radnom stažu ostvarenom na poslovima u području kulture u trajanju od 

pet godina (preslika ugovora o radu, rješenja ili potvrda poslodavca), 
● dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (preslika indeksa, potvrda, certifikat i 

sl.), 
● program rada i razvoja Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za četverogodišnje 

razdoblje. 
 
U slučaju da kandidat nema pet godina radnog staža na obavljanju poslova u 
području kulture, dužan je, uz gore navedene dokaze, dostaviti i  dokaze da je istaknuti i 
priznati stručnjak na području kulture s najmanje deset godina radnog iskustva. 

 



 
Prijava treba biti vlastoručno potpisana. 

 
Životopis treba sadržavati najmanje sljedeće podatke: ime i prezime podnositelja/ice, 
adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte za primanje obavijesti, opis dosadašnjeg 
rada te iz njega treba biti vidljivo da kandidat/kandidatkinja zadovoljava sve uvjete 
natječaja. 

 
Sve isprave, izuzev dokaza o stručnoj spremi, prilažu se u preslici, a od odabranog 
kandidata će se, po potrebi, zatražiti predočenje istih u izvorniku ili ovjerenoj preslici. 

 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

 
Prijavom na natječaj, prijavljeni kandidati/kandidatkinje izričito su suglasni da Hrvatski 
kulturni dom na Sušaku kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i 
dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama 
Opće uredbe o zaštiti podataka SL EU L119 (Uredbe (EU) 2016/679 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom 
osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage 
Direktive 95/46/EZ). 

 

Kandidat/kandidatkinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora 
se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju 
prema posebnom zakonu. 

 
Kandidat/kandidatkinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijema sukladno članku 
102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 
121/17.98/19,84/21) dužan/dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima 
prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

 
Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s 
člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih 
obitelji uz prijavu na natječaj dužan/dužna je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih 
uvjeta, i sve potrebne dokaze sukladno članku 103. citiranog zakona, a koji su dostupni na 
poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja RH: 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 

 

Kandidat/kandidatkinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijema sukladno članku 
48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), dužan/dužna se u 
prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo 
pod jednakim uvjetima. 

 
Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s 
člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj 
dužan/dužna je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne 
dokaze sukladno članku 49. citiranog zakona, a koji su dostupni na poveznici Ministarstva 
hrvatskih branitelja RH: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu 
s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom 
(NN 157/13,152/14,39/18,32/20), u prijavi na natječaj, dužan/dužna je, osim dokaza o 
ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. 

 
Prijave na natječaj podnose se zaključno s danom 19. kolovoza 2022. godine. 

 
Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama RH, dnevnoj tiskovini Novi list i mrežnim 
stranicama Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku. 

 
Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj 
omotnici neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Hrvatski kulturni 
dom na Sušaku, Strossmayerova 1, 51000 Rijeka s naznakom: "Natječaj za 
imenovanje ravnatelja/ravnateljice – ne otvaraj". 

 
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom 
natječaju. Osoba koja podnese nepotpunu i/ili nepravodobno pristiglu prijavu i/ili ne 
ispunjava formalne natječajne uvjete, ne smatra se kandidatom u postupku te se takva 
prijava neće razmatrati. 

 
Datumom prijave smatrat će se dan primitka ako je predana osobno, odnosno datum 
poštanskog žiga na omotnici u kojoj je dostavljena prijava ukoliko je predana 
preporučenom poštanskom pošiljkom. 

 
O rezultatima natječaja prijavljeni kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni u roku od 45 
dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. 

 

 


