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Na temelju članka 27. i 28. Zakona o muzejima („Narodne novine“ 
broj 110/15.), članka 32. i 33. Statuta Zavičajnog muzeja Poreštine 
– Museo del territorio parentino, Upravno vijeće Zavičajnog muzeja 
Poreštine – Museo del territorio parentino na temelju Odluke od 29. 
prosinca 2016. (KLASA:612-05/16-07/133, URBROJ: 2167-01-16-
16-6) raspisuje 

NATJEČAJ
za izbor RAVNATELJA/RAVNATELJICE

ZAVIČAJNOG MUZEJA POREŠTINE – MUSEO DEL  
TERRITORIO PARENTINO

Za ravnatelja/ravnateljicu može biti imenovana osoba koja ispunjava 
sljedeće uvjete: 
-	završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i di-

plomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili 
s njim izjednačen studij, 

-	pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset godina rada u 
kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz 
djelatnost muzeja i galerije, 

-	odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.
Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na temelju predloženog četverogo-
dišnjeg programa rada.
Iznimno, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada 
za ravnatelja/ravnateljicu muzeja može biti imenovana osoba koja 
ima završeno obrazovanje propisano ovim natječajem, jednu godinu 

rada u muzejskoj djelatnosti, ili pet godina rada u kulturi, znanosti, ili 
drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i ga-
lerije, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.
Ravnatelj/ravnateljica imenuje se na četiri godine. Ista osoba može 
biti ponovno imenovana za ravnatelja/ravnateljicu. 
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti 
u izvorniku ili ovjerenom presliku:
-	dokaz o stručnoj spremi,
-	dokaz o radnom iskustvu u skladu s uvjetima iz natječaja,
-	dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobnu iskaznicu ili domovnicu),
-	uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci),
-	prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja,
-	životopis.
Rok za podnošenje prijava je 10 dana od objave natječaja. O rezul-
tatima izbora kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni u roku od 45 
dana od dana isteka roka za podnošenje prijave. 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se 
na adresu: Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino, 
Decumanus 9, 52440 Poreč, s naznakom “Natječaj za izbor ravna-
telja/ravnateljice Zavičajnog muzeja Poreštine – Museo del territorio 
parentino”. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Upravno vijeće
Zavičajnog muzeja Poreštine – Museo del territorio parentino


