
JAVNA USTANOVA 
GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI 
Jezuitski trg 4 
10000 ZAGREB 
 
Broj 197/af/ap/2018 
Zagreb, 14.05.2018. 
 
Na temelju članka 23. Statuta i članka 6. Pravilnika o radu, ravnatelj Galerije Klovićevi dvori 
raspisuje 
 
 

NATJEČAJ 
za prijem zaposlenika na radno mjesto 

 
 
1. SPREMAČ/ICA  

 1 izvršitelj/ica  na neodređeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca 
 
 
Uvjeti:   

 NSS 
 
Kandidati su dužni uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj (u kojoj je potrebno navesti 
broj telefona i valjanu adresu) priložiti: 
 
- životopis 
- uvjerenje o završenom školovanju (preslik svjedodžbe) 
- presliku domovnice ili osobne iskaznice  
- uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od 

dana objave natječaja u Narodnim novinama). 
 
Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan 
je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave temeljem kojih dokazuje 
statuse temeljem kojih ostvaruje pravo prednosti. 
 
Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 
121/17, dalje Zakon) pozivaju se osobe iz članka 102 st 1.-3. Zakona da dostave dokaze iz 
članka 103. st. 1 Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju. 
 
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba 
spola. 
Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama na 
adresu: GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI, Jezuitski trg 4, 10000 Zagreb, s naznakom "Za natječaj". 
 
Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati. 
 



U postupku odabira kandidata prije odlučivanja o zasnivanju radnog odnosa odnosno 
sklapanja ugovora o radu ravnatelj može obaviti razgovor s kandidatom. 
 
Galerija Klovićevi dvori zadržava pravo poništenja natječaja bez obveze obrazlaganja svoje 
odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. 
 
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni pisanim putem najkasnije u roku od 
15 dana od dana njegova dovršetka. 
 
 
 
 
 
 
 

Galerija Klovićevi dvori 
Ravnatelj 
Antonio Picukarić 


