
                

REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LOPAR 

 

Temeljem članaka 39., 40., 41. Zakona o ustanovama («Narodne novine» broj 76/93, 

29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članaka 3., 6. i 7. Zakona o upravljanju javnim 

ustanovama u kulturi («Narodne novine» broj 96/01, 98/19), članaka 12., 13. i 14. 

Statuta Centra za kulturu Lopar («Službene novine Primorsko-goranske županije» 

broj 9/11) i na temelju odredbi Pravilnika o radu Centra za kulturu Lopar, Ur.br. 1.2.-

1/2019. od 12. ožujka 2019. godine, Natječajno povjerenstvo za imenovanje 

ravnatelja Centra za kulturu Lopar raspisuje 

NATJEČAJ 

za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za kulturu Lopar 

 

Za ravnatelja javne ustanove u kulturi Centar za kulturu Lopar može biti imenovana 

osoba koja zadovoljava slijedeće uvjete: 

- stručna sprema: VSS, društvenog ili humanističkog ili umjetničkog usmjerenja 

- radno iskustvo: 3 godine na odgovarajućim poslovima, 

- posebna znanja i uvjeti:  

- poznavanje jednog stranog jezika, 

- poznavanje rada na računalu,  

- organizacijske sposobnosti, 

- vozačka dozvola B-kategorije. 

 

Popis poslova radnog mjesta: 

- poslovi utvrđeni zakonom, 

- vođenje i upravljanje radom Centra za kulturu Lopar  sukladno Statutu. 

 

Izvršitelj: 1 

 

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 (četiri) godine (uz probni rad od 3 mjeseca).  

Uz zamolbu potrebno je priložiti slijedeće dokaze: 

 dokaz o stručnoj spremi – diploma ili potvrda o završenom obrazovanju 

(preslika) 

 dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica (preslika) 



 dokaz o radnom iskustvu  (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi 

podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu Hrvatskog 

zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj 

evidenciji) 

 uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni 

postupak (ne starije od 6 mjeseci) 

 

 životopis s opisom dosadašnjeg rada 

 dokazi za poznavanje rada na računalu, poznavanje jednog stranog jezika 

(uvjerenje, certifikat, potvrda, potpisana izjava kandidata i sl.) 

 

  vozačka dozvola (preslika) 

 prijedlog programa rada Centra za kulturu za mandatno razdoblje od 4 godine 

 

Prijave sa nepotpunom dokumentacijom te nepravodobno podnesene prijave neće se 

razmatrati. 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u “Novom listu“. 

Zamolbe se predaju osobno ili preporučeno poštom na adresu: 

Općina Lopar 

Lopar 289A 

51 281 Lopar  

s naznakom «Za javni natječaj Centar za kulturu Lopar – ne otvaraj». 

Natječajno povjerenstvo obaviti će i usmeni razgovor sa kandidatima (intervju) o 

čemu će isti biti pravovremeno obaviješteni. 

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana 

isteka roka za podnošenje prijave, Natječajno povjerenstvo nema obvezu izabrati niti 

jednog kandidata. 

 

Lopar, 07. listopada 2021. 

Natječajno povjerenstvo za imenovanje ravnatelja 

 


