
OBAVIJEST 

u svezi provedbe natječaja za zasnivanje radnog odnosa Stručni suradnik za organizaciju 

festivala u Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku 

 

Ravnatelj Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku raspisao je natječaj za zasnivanje radnog 

odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto Stručni suradnik za organizaciju festivala.  

Natječaj je objavljen 11. studenog 2019. godine u dnevnom tisku Slobodna Dalmacija, na web 

stranici Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku – www.hnksi.hr i na oglasnoj ploči u 

Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku, Kralja Zvonimira 1, Šibenik. 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja do 

(uključujući) 18. studenog 2019. godine. Informacije o natječaju mogu se dobiti u Hrvatskom 

narodnom kazalištu u Šibeniku ili na telefon 022 213 145. 

PODACI O PLAĆI 

Osnovnu bruto plaću radnog mjesta Stručni suradnik za organizaciju festivala sačinjava 

umnožak koeficijenta radnog mjesta 2,50  i osnovice koja iznosi 3.100,00 kn. Za svaku godinu 

radnog staža plaća se uvećava za 0,5%.  

 

KRATAK OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA   

- Surađuje s ravnateljem i voditeljem ureda na organizaciji produkcijske djelatnosti Festivala 

- Priprema radne materijale za potrebe Vijeća Festivala  

- Vodi komunikaciju s izvođačima u programu radi uvjeta i načina gostovanja 

- Vodi izradu programskih i propagandnim materijalima za potrebe programa 

- Koordinira tehničku službu i izvođače u predprodukciji, produkciji i postprodukciji festivala 

- Predlaže Voditelju ureda suradnike za potrebe održavanja programa 

- Angažira po nalogu vanjske suradnike za potrebe provedbe festivalskih djelatnosti 

- Koordinira bazu podataka za potrebe vođenja putnih naloga, autorskih, umjetničkih i 

izvođačkih ugovora 

- Koordinira prijave za upis u radionički program 

- Koordinira prijave za rad na Festivalu 

- odgovoran je Voditelju ureda 

 

 

PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje. Pisani test 

sastojat će se od ukupno 10 pitanja, u većini po principu odabira između ponuđenih odgovora. 

Intervju se provodi samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na 

pismenom testiranju. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti 



putem pisanog testa. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na 

natječaj. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata biti će 

objavljeno na web stranici Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku (www.hnksi.hr) i na 

oglasnoj ploči Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku najkasnije 3 (tri) dana prije održavanja 

provjere. 

 

OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU  

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je 

u prijavi pozvati se na to pravo i, osim naprijed navedenih priloga, dostaviti valjanu i potpunu 

dokumentaciju kojom dokazuje svojstvo osobe koja ima pravo prednosti te valjanu i potpunu 

dokumentaciju kojom dokazuje da za vrijeme objave natječaja ispunjava sve uvjete za 

ostvarenje prava prednosti propisane tim posebnim propisima, te da nema zapreka za ostvarenje 

prava prednosti propisanih tim propisima, i to u izvorniku ili u ovjerenom presliku, a kandidat 

ima prednost pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate. 

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 103. st. 1. Zakona 

o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 

br. 121/17.) dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz 

natječaja, priložiti sve dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima 

iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.), a koji se 

mogu naći na poveznici 

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

%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju

.pdf 

 

IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE 

- Statut Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku 
- Odluka o osnivanju Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku 
- Zakon o kazalištima („Narodne novine“ br. 71/06., 121/13., 26/14.) 
- Pravilnik o statusu, financiranju i donošenju programa Međunarodnog dječjeg 

festivala Šibenik – Hrvatska („Narodne novine“ br. 14/13.) 

 

 

HNK U ŠIBENIKU 

POVJERENSTVO ZA 

PROVEDBU NATJEČAJA 

 

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

