
 

Na temelju članka 26. Zakona o muzejima (NN br. 61/2018) i članka 28., 29. i 30. Statuta Javne 

ustanove „Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara“ – Muzej Mimara, Upravno vijeće Javne 

ustanove „Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara“ – Muzej Mimara, raspisuje 

 

 

NATJEČAJ 

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice 

Javne ustanove „Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara“ – Muzej Mimara 

 

1. Natječaj za ravnatelja/icu raspisuje se za mandatno razdoblje od četiri godine. 

 

2. Ravnatelj/ica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada. 

 

3. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

 

4. Ravnateljem/icom Muzeja može biti imenovana osoba:  

- koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 

studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij te najmanje pet godina rada 

u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju,  

- koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima i 

- koja posjeduje znanje najmanje dva svjetska jezika.  

 

5. Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti: diplomu o stečenom obrazovanju, dokaz o radnom 

stažu, potvrdu o državljanstvu (domovnica), dokaz o znanju svjetskih jezika, uvjerenje da se ne vodi 

kazneni postupak, ne starije od 3 mjeseca (sve u izvorniku ili ovjerenom presliku), te životopis i 

Prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja.  

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u 

Narodnim novinama i u dnevnom tisku po izboru, na adresu: 

 

Javna ustanova „Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara“ – Muzej Mimara,  

10000 Zagreb, Rooseveltov trg 5, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/icu«. 

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u 

prijavi na natječaj pozvati se na nj, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema 

posebnom zakonu i ima prednost pred ostalim kandidatima pod jednakim uvjetima. 

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o 

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na 

natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne 

na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 

 

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za 

podnošenje prijava. 

 

 

 

 

Upravno vijeće Javne ustanove 

„Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić 

Mimara“ - Muzej Mimara 

 


