Matije Gupca 2, 44250 Petrinja

UPRAVNO VIJEĆE
URBROJ: 2176-104-01-22-14
Petrinja, 19.01.2022. godine
Na temelju članka 23. stavka 1. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Hrvatski dom
Petrinja („Službeni vjesnik“, broj 1/21) i prethodne Odluke o raspisivanju natječaja za
izbor ravnatelja POU Hrvatski dom Petrinja, koju je Upravno vijeće POU Hrvatski
dom Petrinja donijelo na sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine, raspisuje se
NATJEČAJ
za izbor ravnatelja/ravnateljice Pučkog otvorenog
učilišta Hrvatski dom Petrinja na mandatno razdoblje od četiri godine
Za ravnatelja/icu može biti izabrana osoba koja pored općih uvjeta propisanih
zakonom ispunjava i uvjete:
- ima visoku stručnu spremu VSS ( VII/1 stupanj) pedagoške, umjetničke, ekonomske
ili pravne struke,
- da ima radno iskustvo u trajanju od najmanje tri godine
- da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak
Ako se za ravnatelja/ravnateljicu Učilišta ne javi osoba s visokom stručnom spremom
(VSS) odgovarajućih uvjeta, za ravnatelja/icu može se imenovati osoba s nižim
stupnjem stručne spreme (VŠS) ako ima najmanje pet godina radnog iskustva na
rukovodećim poslovima.
Uz pisanu prijavu u kojoj je potrebno navesti osobne podatke (ime i prezime, OIB,
adresu prebivališta, broj telefona/mobitela, po mogućnosti e-mail) natjecatelji/ce su
dužni/e priložiti:
– životopis uz opis dosadašnjeg rada,
– domovnicu,
– diplomu (original ili ovjeren prijepis),
– elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje,
– dokaz o radnom iskustvu u struci (rješenje, ugovor o radu, potvrda poslodavca ili
drugi dokument kojim to dokazuje) te potvrdu poslodavca o radu na rukovodećim
poslovima
– uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka protiv osobe, ne starije od 6 mjeseci,
– četverogodišnji plan rada.
Potrebne dokaze priložiti u preslikama, a izabrani kandidat biti će pozvan da dostavi
na uvid izvornike.
Ravnatelj/ica se imenuje na rok od 4 godine
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja u "Narodnim
novinama", dnevnom tisku i mrežnim stranicama POU Hrvatski dom Petrinja.
Prijave s prilozima (preporučenom poštom ili osobno od 08,00 do 15,00) dostavljaju
se na adresu :

POU Hrvatski dom Petrinja
Matije Gupca 2
44 250 Petrinja
s naznakom
”Natječaj za ravnatelja/icu POU Hrvatski dom Petrinja – ne otvaraj”
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Odluku o imenovanju ravnatelja donosi Upravno vijeće većinom glasova
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.
Osoba koja može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
(„Narodne novine“, broj 121/17 i 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13,
152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te
ima prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz
prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja,
priložiti i sve dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni i
mogu se naći na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji
način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i
sl.)
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9.
Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu
na javni natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja,
priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo
na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje,
odluka i sl.).

Pučko otvoreno učilište
Hrvatski dom Petrinja

