
 
PPMI-002/17-08-01       
Pula, 29. studenoga 2017.  
 
Na temelju članka 27. stavka 4. Zakona o muzejima („Narodne novine“ br. 110/15.) i članka 39. stavka 1. Statuta 
Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale dell´Istria, Pula, raspisuje se javni 
 
 

NATJEČAJ 
za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Povijesnog i pomorskog muzeja Istre – Museo storico e navale 

dell'Istria u Puli 
 
- 1 izvršitelj 

Uvjeti: 
 
1. završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni    
    studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij  
2. 5 godina rada u muzejskoj djelatnosti ili 10 godina rada u kulturi, znanosti ili    
    drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost Muzeja        
3. stručne, radne i organizacijske sposobnosti  
4. aktivno korištenje talijanskim i pasivno najmanje još jednim svjetskim jezikom   
  
 Iznimno, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada, za ravnatelja / ravnateljicu Muzeja 
može biti imenovana osoba koja ima završeno obrazovanje utvrđeno u točki 1., jednu godinu rada u muzejskoj 
djelatnosti ili pet godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost 
Muzeja, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te se aktivno koristi talijanskim i pasivno 
najmanje još jednim svjetskim jezikom.   
 
Uz pisanu prijavu kandidati obvezno prilažu: 
 -životopis  
              -presliku domovnice 
              - presliku diplome 
             - popis vlastitih radova 
             - prijedlog Programa rada Muzeja za mandatno razdoblje 
             - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od tri mjeseca (izdaje ga nadležni 
sud)  
 
 Ravnatelj/ravnateljica Muzeja imenuje se na 4 godine i može biti ponovno imenovan/a. 
 
Pisane prijave po ovom Natječaju dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno na adresu: Povijesni i pomorski 
muzej Istre – Museo storico e navale dell´Istria, 52100 Pula, Gradinski uspon 6., u roku od 8 (osam) dana od 
dana objave Natječaja u dnevnom tisku „Glas Istre“, glasilima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te web 
stranicama Muzeja. 
Na prednjoj strani omotnice u kojoj se dostavlja prijava sa dokumentacijom naznačiti "ZA NATJEČAJ". 
   
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 
Svi kandidati biti će pisano obaviješteni o ishodu Natječaja najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za 
podnošenje prijava. 
 
Kontakt osoba: Gordana Rotar, tajnica, tel. 052/211566, e-mail administracija@ppmi.hr  
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