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UPRAVNO VIJECE
Drniš, 27. 10.2022.

Broj:

51/22

Na temelju članka 38. Zakona o ustanovama (N.N. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i
članka 31. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Drniš, Upravno vijeće na temelju Odluke
o
raspisivanju natječaja za ravnatelja/icu sa 6. sjednice održane 21. 10.2022. godine raspisuje:

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje

Za ravnatelja/icu

ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Drniš

možebiti imenovana

osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski 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 (N.N. 123/03, 198/03, 105/04,
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) društvenog ili

humanističkog smjera.
2.

Najmanje tri godine radnog iskustva na obavljanju poslova iz djelatnosti Učilišta.

Uz@sanuprijavu

na natječaj kandidati trebaju

1. Zivotopis
2. Dokaz o stručnoj spremi

priložiti

u izvorniku

ili

u

neovjerenojpreslici:

3. Dokaz o radnom iskustvu na obavljanju poslova iz djelatnosti Učilišta
4. Domovnicu ili osobnu iskaznicu
5. Dokaz o nekažnjavanju, odnosno da nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne stariji
od 6 mjeseci)
6. Prijedlog

plana rada i razvojaUčilišta u naredne

4 godine.

Ravnatelj/ica se bira na rok od 4 godine.
Prijave na natječaj

s

dokazima o ispunjavanju uvjeta šalju

se na

adresu:

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE DRNIŠ
NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU
NE OTVARAJ
-

Kralja Zvonimira 8

22320 Drniš

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Natječaj će biti objavljen i na Internet stranici Pučkog učilišta (pucko-otvorenouciliste.drnis.hr) i na Oglasnoj ploči Učilišta.
Upravno vijeće zadržava pravo mogućeg poništenja natječaja.
Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima
kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i
rezultata natječaja.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za
podnošenje prijava.

Nepotpune i nepravodobne prijave nećese razmatrati

Upravno vijeće
Predsjednik:

Zoran Bitun• ac

