
         
 

CENTRA ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR  

UPRAVNO VIJEĆE 

 

 Na temelju članka 30. Statuta Centra za kulturu i informacije Maksimir, broj: 100/s-DI-

2013 od 11. listopada 2013. i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za kulturu i 

informacije Maksimir, broj: 04-OD-2017 od 24. travnja 2017., a u svezi s člankom 8. Pravilnika 

o radu, broj: 38b-DI-2016 od 29. veljače 2016., Upravno vijeće Centra za kulturu i informacije 

Maksimir, na sjednici održanoj 20. travnja 2021. donijelo je  

 

ODLUKU 

o raspisivanju natječaja za radno mjesto 

viši stručni suradnik 

 

1. Raspisuje se natječaj za radno mjesto viši stručni suradnik  

2. Uz dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i  

            načinu rada Centra za kulturu i informacije Maksimir, kandidati će biti pozvani da          

           dostave presliku domovnice ili osobne iskaznice, izvornik uvjerenja o nekažnjavanju   

           (ne stariji od 6 mjeseci) i životopis s opisom dosadašnjeg rada. 

 

3. Natječaj će se objaviti na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za     

      zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Centra za kulturu i informacije Maksimir  

 

4.   Rok za podnošenje prijave na natječaj iznosi 8 dana od dana objave natječaja 

 

5. Tekst natječaja glasi: 

 

 

Na temelju članka 8. Pravilnika o radu Centra za kulturu i informacije Maksimir, Centar 

za kulturu i informacije Maksimir, Zagreb,  Lavoslava Švarca 18, raspisuje 

  

NATJEČAJ 

za radno mjesto 

 

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK, 2 izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme  

 

Uvjeti: 

- VSS društvenih ili humanističkih znanosti ili VSS s područja umjetnosti 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti: 

- presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,  

- elektronički zapis o radno-pravnom statusu ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko  

  osiguranje, 

- presliku osobne iskaznice ili domovnice, 

- uvjerenje o nekažnjavanju  (ne starije od 6 mjeseci), 

- životopis s opisom dosadašnjeg rada. 

 

 



Natječajna dokumentacija prilaže se u elektroničkom zapisu ili preslici. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

 

Osobe koje imaju prednost pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz 

Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19), dužne 

su dostaviti sve dokaze iz čl. 103 citiranog Zakona, koji su objavljeni na Internet stranci 

Ministarstva hrvatskih branitelja:  

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20doka

za%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf 

Osobe koje imaju prednost pri zapošljavanju na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji 

i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18) te Zakon o 

zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 

02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13) dužne su osim dokaza kojima dokazuju 

ispunjavanje uvjeta ovog natječaja, dostaviti i propisanu dokumentaciju kojom dokazuju 

prednost pri zapošljavanju koja je propisana navedenim posebnim zakonima. 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava 

biti pozvani na dopunu istih. 

 

Centar za kulturu i informacije Maksimir koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu 

provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. 

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka 

natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do 

završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki 

kandidat po isteku roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju. 

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili osobno na adresu: 

 

CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR, Lavoslava Švarca 18, 10000 

Zagreb, 

s naznakom „NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK – NE 

OTVARAJ“ 

 

Osoba koja je pravodobno dostavila potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i 

ispunjava uvjete natječaja biti će pozvana na procjenu odnosno razgovor.  

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. 

 

Natječaj je otvoren od 22.04.2021. do 30.04.2021. godine. 

 

O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 (petnaest) dana od dana 

donošenja odluke. 
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