
 

   KLASA: 612-01/19-01/11 
   URBROJ: 2175/01-03-19-04 
   Sinj,  23. listopada 2019. godine 
 

 

Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" br. 76/93., 29/97., 47/99. i 

35/08), članka 3. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi ("Narodne novine" br. 96/01.) i 

članka 28. Statuta Kulturno umjetničkog središta Sinj, Natječajno povjerenstvo za raspisivanje 

natječaja za imenovanje ravnatelja Kulturno umjetničkog središta – Sinj, dana 23. listopada 2019. 

godine objavljuje 

 

 

N A T J E Č A J 

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Kulturno umjetničkog središta Sinj, 

 jedan izvršitelj/ica, na puno radno vrijeme 

 

 

Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice  Kulturno umjetničkog središta Sinj, 

jedan izvršitelj/ica,  na vrijeme od četiri godine, puno radno vrijeme i uz mogućnost ponovnog 

imenovanja. 

 

Uvjeti:  

Za ravnatelja/icu Kulturno umjetničkog središta Sinj (dalje u tekstu: KUS) može biti 

imenovana osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima: 

 

-   da ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je 

stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu 

Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 

198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.) s 

područja društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja, te pravnog ili 

ekonomskog usmjerenja; 

-   da ima  najmanje pet godina radnog iskustva u struci; 

-   da aktivno zna jedan svjetski jezik; 

-   da poznaje rad na osobnom računalu; 

-   da ima izražene stručne, radne i organizacijske sposobnosti.  

 

Na natječaj se mogu javiti i osobe koje su po ranijim propisima stekle  visoku stručnu spremu 

društvenih ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja, te ekonomskog ili pravnog usmjerenja. 
 

Iznimno, za ravnatelja/icu KUS-a se mogu imenovati osobe koje udovoljavaju svim naprijed 

navedenim uvjetima osim uvjetu stručne spreme, ako su istaknuti i priznati stručnjaci na području 

kulture te imaju najmanje 10 godina radnog staža. 
 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 4 (četiri) godine s tim da, po isteku mandata, ista osoba 

može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu. 

 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
 

 

G R A D   S I NJ 
 

Natječajno povjerenstvo 
 

 

 



 

Uz pisanu prijavu kandidati obvezno prilažu: 

 

a) životopis (vlastoručno potpisan); 

b) dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a 

ukoliko podnositelj ne posjeduje niti jednu od tih isprava, može priložiti presliku domovnice); 

c) običnu presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne 

spreme) i struke određenih ovim natječajem; 

d) dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (obična preslika rješenja, ugovora, 

potvrde poslodavca ili sl.) a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana; 

e) običnu presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji 

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana; 

f) običnu presliku uvjerenja da podnositelj nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni 

postupak, ne starije od tri mjeseca (izdaje ga nadležni sud); 

g) običnu presliku potvrde nadležne institucije o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika ili  o 

toj činjenici vlastoručno potpisana izjava; 

h) običnu presliku certifikata o poznavanju rada na računalu koji se priznaje u zemljama 

Europske unije, ukoliko ga je podnositelj prijave stekao ili o toj činjenici vlastoručno 

potpisana izjava; 

i) Program rada ustanove za mandatno razdoblje; 

 

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Sva dostavljena dokumentacija podložna je provjeri, a od kandidata koji uđu u uži izbor na uvid će biti 

zatražena dostava izvornika, diplome, osobne iskaznice, sudskog uvjerenja te radne knjižice ili drugog 

dokaza o radnom stažu. 

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to 

pravo,odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju 

prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl.102. Zakona o pravima 

hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN121/17), uz prijavu na javni 

natječaj, dužni su priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne 

na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: :  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

Povjerenstvo zadržava pravo poništenja javnog natječaja bez posebnog obrazloženja. 

 

Pisane prijave po ovom Natječaju dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno Povjerenstvu za 

provođenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice KUS-a,  na adresu: Grad Sinj, Dragašev 

prolaz 24, 21230 Sinj, u roku od 8 (osam) dana od dana objave Natječaja, uz naznaku Natječaj za 

ravnatelja Kus-a – Ne otvaraj. 

 

Kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od dana  isteka roka za podnošenje 

prijave. 

 

 

 

Natječajno povjerenstvo 

 

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

