
SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU – STUDENTSKI CENTAR DUBROVNIK 

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o Ustanovama ("Narodne novine", br. 76/1993, 
29/1997, 47/1999 i 35/2008) i članka 33. Statuta Studentskog centra u Dubrovniku 
(potpuni - pročišćeni tekst od 19. siječnja 2012. godine), a sukladno Odluci o 
raspisivanju natječaja donesenoj na sjednici Upravnog vijeća Studentskog centra 
Dubrovnik dana 21. rujna 2018. godine, raspisuje se 

NATJEČAJ 

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Studentskog centra u Dubrovniku 

1. Za ravnatelja/icu Studentskog centra u Dubrovniku može biti izabrana osoba 
koja pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava i sljedeće 
posebne uvjete: 
- završen diplomski sveučilišni studiji iz društvenog ili tehničkog 

područja, ili četverogodišnji sveučilišni studij iz društvenog ili 
tehničkog područja, ili stručni dodiplomski studij iz društvenog ili 
tehničkog područja, 

- 5 (pet) godina radnog iskustva u stupnju tražene stručne spreme na 
poslovima iz djelatnosti Centra, 

- posjedovanje organizatorskih i rukovodnih sposobnosti. 

2. Uz prijavu je potrebno priložiti: 
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica), 
- dokaz o stručnoj spremi (diploma), 
- dokaz o radnom stažu (preslik radne knjižice ili Izvadak iz 

elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), 
- dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca o radnom iskustvu na 

poslovima) 
- životopis, 
- uvjerenje nadležnog suda da osoba koja podnosi prijavu nije 

pravomoćno osuđena za kaznena djela koja se progone po službenoj 
dužnosti, odnosno da se protiv iste ne vodi kazneni postupak za 
kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti (tzv. uvjerenje o 
nekažnjavanju nadležnog suda), ne starije od 6 mjeseci, te 

- plan rada i poslovanja za mandatno razdoblje. 

Traženi dokazi trebaju se dostaviti u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj 
preslici. 

3. Ravnatelj/ica Studentskog centra u Dubrovniku imenuje se na razdoblje od 4 
(četiri) godine. 

4. Na ovaj Natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno odredbama Zakona 
o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine", br. 82/08, 125/2011, 20/2012, 
138/2012 i 69/2017). 



5. Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, 
dužni su pozvati se na to pravo u prijavi na Natječaj te priložiti dokaze 
propisane tim posebnim zakonom. 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s 
člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i 
članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", br. 121/2017) uz prijavu na 
Natječaj dužne su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve 
potrebne dokaze propisane člankom 103. stavku 1. Zakona o hrvatskim 
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su 
dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 . 

6. Prijave na Natječaj, zajedno s dokazima o ispunjenju traženih uvjeta, trebaju se 
podnijeti u roku od 8 (osam) dana računajući od dana objavljivanja ovog 
Natječaja, na adresu: Studentski centar Dubrovnik (za Upravno vijeće), Kralja 
Tomislava 7, 20000 Dubrovnik, s naznakom "Natječaj za ravnatelja/icu".  

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

7. O izvršenom izboru obavijestiti će se sve osobe koje su podnijele prijavu na 
Natječaj, i to najkasnije u roku od 45 (četrdeset pet) dana od dana isteka roka 
za podnošenje prijava. 

8. U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 
27.04.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o 
slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 
95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, GDPR) te Zakonom o provedbi 
Opće uredbe o zaštiti podataka ("Narodne novine", br. 42/18), osoba koja je 
podnijela prijavu na Natječaj daje ujedno i privolu za prikupljanje i obradu 
podataka iz dokumentacije koja se prilaže prijavi na Natječaj, a sve u svrhu 
provedbe ovog Natječaja. 

 

Studentski centar Dubrovnik 


