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I.OPIS POSLOVA RAVNATELJA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA  

Ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta :  

predlaže donošenje svih općih akata Učilišta, donosi planove i program rada i razvoja i nadzire 

njihovo izvršavanje uz suglasnost Osnivača, donosi odluke o financijskom planu i godišnjem 

obračunu uz suglasnost Osnivača, izvršava odluke i zaključke Osnivača, obustavlja od izvršenja 

odluke i zaključke Osnivača za koju ocijeni da su protivne zakonu, aktu o osnivanju, Statutu i 

drugim općim aktima Učilišta, odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina ili 

druge imovine, sklapa ugovore o radu i odlučuje o svim pravima i obvezama zaposlenika iz 

radnog odnosa ili u svezi s radom, izdaje naloge pojedinim zaposlenicima Učilišta u svezi s 

izvršenjem određenih poslova sukladno općim aktima Učilišta, odlučuje o raspoređivanju 

zaposlenika na radna mjesta u Učilištu, odobrava službena putovanja te odmor i dopust 

zaposlenika, izvješćuje Osnivača o poslovanju Učilišta najmanje jednom godišnje, obavlja i 

druge poslove utvrđene Statutom i općim aktima.  

 

II. PODACI O PLAĆI: 

Plaću ravnatelja čini umnožak koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta i osnovica za 

obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža. Koeficijent složenosti 

poslova za radno mjesto ravnatelja iznosi 1,395. Osnovica za obračun plaće iznosi 5.860,00 kn. 

 

 



III. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA 

PROVJERU ZNANJA – PISANO TESTIRANJE: 

1. Zakon o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19) 

2. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) 

3. Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01 i 98/19)  

4. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 

61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) 

5. Statut Pučkog otvorenog učilišta Milutina Cihlara Nehajeva Senj 

 

 

IV. NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I 

SPOSOBNOSTI KANDIDATA 

 

Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja 

putem pisanog testiranja i intervjua. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti 

samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja. 

 

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće 

identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. 

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za pisanu provjeru znanja.  

 

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pisanog testiranja, ocjene četverogodišnjeg plana i 

programa po godinama i razgovora (intervjua) i to na način: 

-provjera znanja i sposobnosti (50%)  

-četverogodišnji plan i program rada (30%) 

-intervju (20%) 

  

Ukupan broj bodova koji se može ostvariti je 100. Pisani dio testiranja traje 60 minuta i sastoji 

se od 25 pitanja koje svako točno odgovoreno donosi 2 boda, ukupno najviše 50 bodova. 

Četverogodišnji plan i program mora biti razrađen po godinama i može donositi najviše 30 

bodova. Intervju s kandidatima obavlja se kako bi se utvrdili razlozi motivacije te planovi za 

mandatno razdoblje za koje se kandidira i može donesti najviše 20 bodova. Na intervju može 

pristupiti samo kandidat koji je na provjeri znanja i sposobnosti ostvario više od 50% bodova 

tj.  najmanje 26 bodova.  

 

Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.  

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: 

-koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama, 

-koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, 

-napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija, 

-razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju 

kandidata. 

 



Nakon provedene procedure, Povjerenstvo utvrđuje rang – listu koju dostavlja Gradskom vijeću 

Grada Senja koje donosi odluku o imenovanju. 

 

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana nakon isteka 

roka za podnošenja prijava. Zadržava se pravo poništenja natječaja. 

 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. 

 

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj testiranja te vrijeme i mjesto održavanja 

testiranja bit će objavljeni na web stranici Grada Senja www.senj.hr  i Oglasnoj ploči Pučkog 

otvorenog učilišta  M.C. Nehajeva, najmanje pet dana prije održavanja testiranja.  
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