
Na temelju članka 38.- 41. Zakona o ustanovama i članka 33. Statuta Pučkog otvorenog učilišta „ Dr. 
Ante Starčević“ Gospić, Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta „ Dr. Ante Starčević „ Gospić, na 
svojoj 05. sjednici održanoj dana  20. studenog 2017. donijelo je Odluku o raspisivanju 
 
 

NATJEČAJA 
 

za izbor i imenovanje ravnatelja/ ice  
Pučkog otvorenog učilišta „ Dr. Ante Starčević“ Gospić 

 
Uvjeti: 

- Završen diplomski sveučilišni studij što sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju odgovara završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili 
integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili završen diplomski 
sveučilišni studij sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( „Narodne novine“ broj 
123/03,198/03,105/04,174/04,02/07,45/09,63/11,94/13,139/13,101/14,60/15) i ispunjava 
uvjete za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika srednje ili osnovne škole 

- najmanje tri godine radnog iskustva 
- poznavanje rada na PC- u 
- sposobnost za planiranje, programsko osmišljavanje i organizaciju 

 
 
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće: 

- diplomu o stručnoj spremi ( ovjerena preslika diplome) 
- domovnicu ( preslika) 
- dokaz o radnom iskustvu 
- životopis 
- uvjerenje o nekažnjavanju 
- prijedlog Plana rada i razvoja Pučkog otvorenog učilišta „ Dr. Ante Starčević“ Gospić u 

mandatnom razdoblju 
 
Ravnatelj se bira na vrijeme od četiri godine i ista osoba može biti ponovno izabrana za ravnatelja. 
Prijave se podnose u roku osam dana od objave natječaja na adresu: Pučko otvoreno učilište „ Dr. 
Ante Starčević“ Gospić, Dr. Franje Tuđmana 5, 53000 Gospić s naznakom „ Natječaj za ravnatelja/ 
icu Pučkog otvorenog učilišta „ Dr. Ante Starčević“ Gospić- Ne otvaraj“. 
Konačni odabir izvršit će se na temelju intervjua s kandidatima, koji će o terminu održavanja intervjua 
biti pravodobno obaviješteni. 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti 
obaviješteni u zakonskom roku. 
 
 

 
 

Pučko otvoreno učilište „ Dr. Ante Starčević“ Gospić 
  


