7. sjednica
GRADSKOG VIJEĆA
Grada Ozlja
- TELEFONSKA SJEDNICA -

Ozalj, 25. ožujak 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/02
URBROJ: 2133/05-01-14-1
Ozalj, 19. ožujak 2014.g.
Na temelju članka 35. Statuta Grada Ozlja (“Službeni glasnik”Grada
Ozlja broj 5/09),
S A Z I V A M
7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ozlja, za dan
25. ožujak 2014. g. (utorak) u 09,00 sati

koja će se održati TELEFONSKIM PUTEM
Za sjednicu predlažem slijedeći:
DNEVNI

RED

1.
2.

Odluka o razrješenju ravnateljice Zavičajnog muzeja Ozalj,
Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice
Zavičajnog muzeja Ozalj,
3. Odluka
o
raspisivanju
natječaja
za
imenovanje
ravnatelja/ravnateljice Zavičajnog muzeja Ozalj
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Stjepan Basar

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 112-02/14-01/02
URBROJ: 2133/05-01-14-2
Ozalj,26. ožujka 2014.g.
Na temelju članka 38. stavak 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“
br.76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 27.Zakona o muzejima („Narodne novine“
broj142/98, 65/09), članka 26. Statuta Zavičajnog muzeja Ozalj i članka 33.
Statuta grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 7/13-pročišćeni tekst),
Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 7. sjednici održanoj dana 26. ožujka 2014.g.,
donijelo je
ODLUKU
o razrješenju ravnateljice
Zavičajnog muzeja Ozalj
I.
Silvija Huljina razrješava se dužnosti ravnateljice Zavičajnog muzeja Ozalj sa
danom 31. ožujkom 2014.g. na vlastiti zahtjev.
II.
Ova Odluka će se objaviti u «Službenom glasniku» Grada Ozlja.
Dostaviti:
1. Razriješenoj,
2. Zavičajni muzej
3. Ured državne uprave,
4. „Službeni glasnik“
5. Dokumentacija,
6. Pismohrana

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Stjepan Basar

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 112-02/14-01/02
URBROJ: 2133/05-01-14-4
Ozalj,26. ožujka 2014.g.
Na temelju članka 43. stavak 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“
br.76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 33. Statuta grada Ozlja („Službeni
glasnik“ Grada Ozlja broj 7/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja na
svojoj 7. sjednici održanoj dana 26. ožujka 2014.g., donijelo je
ODLUKU
o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice
Zavičajnog muzeja Ozalj
I.
Zdenka Stupić iz Ozlja, Podgraj 10 imenuje se vršiteljicom dužnosti
ravnateljice Zavičajnog muzeja Ozalj.
II.
Mandat vršiteljice dužnosti ravnateljice počinje s danom 01. travanj 2014.g.,
a traje do okončanja postupka natječaja, a najdulje godinu dana.
III.
Ova Odluka će se objaviti u «Službenom glasniku» Grada Ozlja.
Dostaviti:
1. Imenovanoj,
2. Zavičajni muzej
3. Ured državne uprave,
4. „Službeni glasnik“
5. Dokumentacija,
6. Pismohrana

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Stjepan Basar

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 612-02/14-01/03
URBROJ: 2133/05-01-14-1
Ozalj,. ožujka 2014.g.
-prijedlogNa temelju članka 40. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br.76/93,
29/97, 47/99 i 35/08), članka 27.Zakona o muzejima („Narodne novine“
broj142/98, 65/09), članka 26. Statuta Zavičajnog muzeja Ozalj i članka 33.
Statuta grada Ozlja („Službeni glasnik“ Grada Ozlja broj 7/13-pročišćeni tekst),
Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 7. sjednici održanoj dana . ožujka 2014.g.,
donijelo je
ZAKLJUČAK
o raspisivanju natječaja
za imenovanje ravnatelja/ravnateljice
Zavičajnog muzeja Ozalj
1. Grad Ozalj Gradsko vijeće, raspisat će natječaj za imenovanje
ravnatelja/ravnateljice Zavičajnog muzeja Ozalj na nepuno radno vrijeme
od 4 sata dnevno.
2. Natječaj će se objaviti u «Narodnim novinama».
3. Zadužuje se Odbor za izbor i imenovanje za provođenje postupka javnog
natječaja.
4. Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku» Grada Ozlja.
Dostaviti:
1. Odbor za izbor i imenovanje,
2. Zavičajni muzej
3. Ured državne uprave,
4. „Službeni glasnik“
5. Dokumentacija,
6. Pismohrana

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Stjepan Basar

Obrazloženje:

Člankom 26. Statuta Zavičajnog muzeja je određeno da ravnatelja/ravnateljicu imenuje i
razrješava Gradsko vijeće na temelju javno provedenog natječaja.
Natječaj za imenovanje ravnatelja-ravnateljice raspisuje Gradsko vijeće, a postupak
provodi Odbor za izbor i imenovanja.
Ravnatelj-ravnateljica Muzeja imenuje se na vrijeme od četiri godine.
Ista osoba može ponovno biti imenovana ravnateljem-ravnateljicom.
Člankom 43. Pravilnika o unutarnjem redu Zavičajnog muzeja propisani su uvjeti koje
moraju ispunjavati kandidati za radna mjesta ravnatelja:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij i stečen akademski naziv magistra
povijesti, magistra povijesti umjetnosti, magistra etnologije ili magistra arheologije i
najmanje pet godina rada u muzejskoj struci ili visoka stručna sprema sukladno
propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti
i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 128/03, 105/04, 174/04 i
46/07) te je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje deset godina
rada u kulturi.
- položen stručni ispit za kustosa,
- znanje najmanje jednog svjetskog jezika,
- poznavanje rada na PC
- broj izvršitelja: 0,5
Budući sadašnja ravnateljica podnijela zahtjev za sporazumni raskid radnog odnosa s 31.03.
2014.g. potrebno je donijeti odluku o razrješenju. imenovanju vd ravnatelja, raspisati natječaj
za izbor novog ravnatelja/ce na vrijeme od pola radnog vremena, te natječaj za kustosa na
pola radnog vremena

KLASA: 612-05/14-01/03
URBROJ: 2133/05-02-14-2
Na temelju članka 27. Zakona o muzejima («Narodne novine» broj 142/98 i 65/09),
članka 33. Statuta Grada Ozlja («Službeni glasnik» Grada Ozlja broj 7/13-pročišćeni
tekst) i članka 26. Statuta Zavičajnog muzeja Ozalj, Grad Ozalj, raspisuje
NATJEČAJ
za popunu slijedećih radnih mjesta:
1. Ravnatelja/ravnateljice Zavičajnog muzeja Ozalj
jedan izvršitelj/izvršiteljica na pola radnog vremena od 4 sata dnevno
Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij i stečen akademski naziv
magistra povijesti, magistra povijesti umjetnosti, magistra etnologije ili magistra
arheologije ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi
prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
- položen stručni ispit za kustosa,
- znanje najmanje jednog svjetskog jezika,
- poznavanje rada na računalu,
- da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
2. Kustos
- jedan izvršitelj/izvršiteljica na pola radnog vremena od 4 sata dnevno
Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij i stečen akademski naziv
magistra povijesti, magistra povijesti umjetnosti, magistra etnologije ili magistra
arheologije ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi
prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
- položen stručni ispit za kustosa,
- znanje najmanje jednog svjetskog jezika,
- poznavanje rada na računalu
Na radna mjesta 1. i 2. se može imenovati osoba koja nema položen stručni ispit za
kustosa, pod uvjetom da ga položi u roku od godine dana od zasnivanja radnog
odnosa.
Uz zamolbu je potrebno priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi
- dokaz o radnom stažu
- dokaz o položenom stručnom ispitu
- presliku domovnice
- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na 4 godine.
Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8
dana od objave natječaja na adresu: Grad Ozalj, Kurilovac 1, 47280 Ozalj, s
naznakom «za Natječaj».
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Grad Ozalj

