
Na temelju članka 26. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18) i članka 18. 
Statuta Gradskog muzeja Križevci („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 7/18),  
Gradsko vijeće Grada Križevaca – Odbor za izbor i imenovanja, raspisuje 

 
N A T J E Č A J 

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradskog muzeja Križevci 

 
I. 

Ravnateljem Muzeja može biti imenovana osoba: 
- koja ima završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, 
- koja ima stručni ispit i najmanje pet godina rada u muzeju, 
- najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju, koja se odlikuje 

stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete 
propisane Statutom. 

Ravnatelj Muzeja imenuje se na temelju predloženog četverogodišnjeg programa 
rada. 

Iznimno, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima propisane uvjete, na 
temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada za ravnatelja može biti imenovana 
osoba koja ima završeno obrazovanje propisano stavkom 1. ovoga članka, najmanje jednu 
godinu rada u muzeju ili najmanje pet godina rada u kulturi, odlikuje se stručnim, radnim i 
organizacijskim sposobnostima te ispunjava druge uvjete propisane Statutom. 

II. 
 Uz pisanu prijavu na Natječaj kandidati trebaju priložiti: 

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi (preslika) 

- dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO-a ili e-zapis) 

- dokaz o položenom stručnom ispitu  
- prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja, po godinama 

- potvrdu o državljanstvu (preslika domovnice) 
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci) 

- životopis. 

III. 
 Nakon formalne provjere pristiglih prijava sa svakim od kandidata koji ispunjavaju 
propisane uvjete obavit će se razgovor u toku kojega će kandidati predstaviti svoj 
četverogodišnji program rada. 

 Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen stručni ispit uz obvezu da ga polože u 
roku godinu dana od dana imenovanja. 

 Na natječaj se ravnopravno mogu prijaviti osobe oba spola. 

 
 
 
 
 
 



IV. 
Ravnatelja/icu Muzeja imenuje Gradsko vijeće Grada Križevaca na vrijeme od četiri 

godine. 

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objave Natječaja u 
„Narodnim novinama“. 

 Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja potrebno je dostaviti na adresu   
 

Gradsko vijeće Grada Križevaca 
Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12 

48260 Križevci 
s naznakom „Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu Gradskog muzeja Križevci“ 

 
 Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave dostavljene nakon roka neće se 
razmatrati. 

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


