Na temelju članka 40., 41. i 43. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97,
47/99, 35/08 i 127/19) i članka 31., a u vezi sa člankom 38. Statuta Pučkog otvorenog učilišta
Ploče, Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Ploče je na 2. sjednici održanoj 12. veljače
2020. godine donijelo odluku sukladno kojoj raspisuje
NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Ploče
Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na mandatno razdoblje od 4 godine, puno radno vrijeme.
Kandidati moraju uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (Narodne novine, broj 93/14,
127/17 i 98/19) ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
-

završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili stečenu visoku
stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03,
105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17),

-

da se odlikuju stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Na Natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju visoku stručnu spremu ako su istaknuti i
priznati stručnjaci na području kulture i s najmanje 10 godina radnog staža o čemu moraju
dostaviti odgovarajuće dokaze.
Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu prebivališta, broj telefona/mobitela i
e-mail adresu te naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni Natječaj, popis priloga/dokaza
uz prijavu te vlastoručni potpis kandidata.
Uz pisanu prijavu na Natječaj, kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju
uvjeta:
-

-

-

životopis, vlastoručno potpisan,
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice),
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrde visokoškolske
ustanove o stečenoj stručnoj spremi),
dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u
matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koji između ostalog
sadrže podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj
spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja),
dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca s naznačenim
poslovima i razdobljem rada, preslika rješenja o rasporedu, ugovora o radu, ugovora o
djelu i dr.),
prijedlog Programa rada Pučkog otvorenog učilišta Ploča za mandatno razdoblje 2020. 2024., vlastoručno potpisan,
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Natječaj je otvoren 60 (šezdeset) dana od dana objave Natječaja u "Narodnim novinama".

Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo preporučenom
pošiljkom na adresu: Pučko otvoreno učilište Ploče, Gračka 2, 20340 Ploče s naznakom „Ne
otvarati - Prijava na natječaj“.
Kandidati su dužni na poziv Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Ploče dostaviti sve
dostavljene preslike dokaza o ispunjavanju uvjeta u izvorniku na uvid.
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08 i 69/17) na Natječaj se
mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Ukoliko se na Natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran,
natječaj će se ponoviti.
O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 45 dana od
dana isteka roka za podnošenje prijava.
Predsjednik Upravnog vijeća
Danijel Štula

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Pučkog otvorenog učilišta Ploče, mrežnim stranicama
Grada Ploča, u dnevnom tisku „Slobodna Dalmacija“ i u „Narodnim novinama“ dana 14. veljače
2020. godine.

