
N A T J E Č A J 
za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice 

Studentskog centra Pula 
 
I. Za ravnatelja/ravnateljicu Studentskog centra Pula može biti imenovana osoba koja 
ispunjava slijedeće uvjete: 
- najmanje akademski ili stručni naziv magistar struke 
- najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim radnim mjestima  
- poznavanje najmanje jednog stranog jezika  
- poznavanje rada na računalu (korištenje operativnog sustava i interneta, obrada teksta, 
proračunske tablice, baze podataka, prezentacije) 
- da se protiv nje ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđivana za kazneno djelo 
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
 
II. Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti (u izvorniku ili ovjerenoj preslici): 
- vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, 
- životopis,  
- dokaz o stečenom akademskom/stručnom nazivu magistra struke, 
- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda 
za mirovinsko osiguranje, 
- izjavu o poznavanju stranog jezika i poznavanju rada na računalu 
- uvjerenje o nekažnjavanju i da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak, ne starije 
od tri mjeseca, 
- program rada za mandatno razdoblje. 
 
III. Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na vrijeme od četiri godine. 
 
IV. Prijave na natječaj se podnose u roku od 15 dana od objave natječaja u dnevnim 
novinama Glas Istre i Jutarnji list i na mrežnim stranicama Studentskog centra Pula.  
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj 
omotnici osobno ili poštom na adresu Studentskog centra Pula: Studentski centar Pula, 
Upravno vijeće, Sv. Mihovila 3, 52100 Pula, s naznakom: „Za natječaj za imenovanje 
ravnatelja – ne otvarati“. 
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. 
S kandidatima koji ispunjavaju propisane uvjete provesti će se i usmeni razgovor. 
O rezultatima natječaja kandidati će pisano biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana 
isteka roka za podnošenje prijava. 
 
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" 
broj: 121/2017, 98/2019 i 84/2021) 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/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-
zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166 
 

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016. o zaštiti 

https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166
https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166


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. 
 
 
                        
                       Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 
                                        Studentski centar Pula 
           

 


