
 

 

NATJEČAJ - Sveučilište u Rijeci,  

Studentski centar Rijeka 

Na temelju članka 24. Statuta Studentskog centra Rijeka, Upravno vijeće Studentskog centra 

Rijeka na temelju Odluke o raspisivanju natječaja od 11. svibnja 2022. godine objavljuje 

NATJEČAJ 

za imenovanje ravnatelja Studentskog centra Rijeka Sveučilišta u Rijeci, za mandatno razdoblje 

2022. – 2026. 

Uvjeti: 

Za ravnatelja Studentskog centra Rijeka Sveučilišta u Rijeci može biti imenovana osoba koja 

ispunjava sljedeće uvjete: 

▪ akademski ili stručni naziv magistar/magistra; specijalist/specijalistica i dr. (odnosno 

visoku stručnu spremu (VSS) prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na 

snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju), sukladno Zakonu o 

akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, 

▪ najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim rukovodećim radnim mjestima, 

▪ znanje najmanje jednoga svjetskog jezika, 

▪ znanje rada na računalu te 

▪ vlastiti program rada za mandatno razdoblje, usklađen sa strateškim dokumentima 

Sveučilišta u Rijeci.  

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, na natječaj je potrebno priložiti: 

– vlastoručno potpisan životopis – Europass, 

– dokaz o državljanstvu: 

• za hrvatske državljane: preslika osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili 

domovnice; 

• za strane državljane odgovarajući osobni dokument kojim se dokazuje 

državljanstvo. 

– strani državljani moraju dostaviti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u govoru i 

pismu 

– dokaz o stručnoj spremi (ovjerena preslika diplome) 

– dokaz o radnom stažu – stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis o podacima 

evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje ili 

ispis s e-građani), 

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim rukovodećim radnim mjestima (preslika 

ugovora, rješenja, uvjerenja ili odgovarajuće potvrde), 

– dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika (preslika indeksa, uvjerenja ili 

odgovarajuće potvrde), 



– znanje rada na računalu (preslika indeksa, uvjerenja ili odgovarajuće potvrde), 

– vlastiti program rada za mandatno razdoblje, usklađen sa strateškim dokumentima 

Sveučilišta, 

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena 

djela koja se progone po službenoj dužnosti, ne starije od 3 mjeseci od dana objave 

natječaja. 

Dokumenti koji su dostupni radi uvida u potrebne podatke za izradu programa rada za mandatno 

razdoblje nalaze se na web-stranicama: https://www.scri.uniri.hr/informiranje/dokumenti ,  

https://uniri.hr/o-sveucilistu/dokumenti-i-propisi/ Strateški dokumenti, https://uniri.hr/o-

sveucilistu/uniri/ Misija i vizija te https://uniri.hr/o-sveucilistu/razlicitost-i-ukljucivost/ . Pri 

tome posebice treba uzeti u obzir: (1) Strategiju Sveučilišta u Rijeci, 2021. – 2025., (2) Plan 

rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci, 2021. – 2025. te (3) Strategiju upravljanja rizicima 

Sveučilišta u Rijeci (Strategija_upravljanja_rizicima_UNIRI_17_10_2017.pdf).  Ostale 

poveznice su: www.mzo.hr (obrazovanje; visoko obrazovanje; studentski standard); 

www.nn.hr (Proračun); https://banovac.mfin.hr/rnoprt/ (registar neprofitnih organizacija). 

Vrijeme na koje se imenuje ravnatelj: mandat ravnatelja je četiri godine. 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su 

u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve potrebne dokumente. 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. i 102. 

Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne 

novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o 

ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici 

Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člancima 47. i 48. 

Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu 

na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja, dužan je priložiti i 

sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostv

arivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-

%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf. 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o 

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

02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan 

je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno 

potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz na koji način je 

kandidatu prestao radni odnos ili služba kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, potvrda 

i sl.). Prednost pri zapošljavanju može se ostvariti samo jednokratno. 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o 

profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 

152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju 

traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu. 
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Rok do kojeg se primaju prijave kandidata na natječaj s prilozima i dokumentacijom o 

ispunjavanju uvjeta natječaja: 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na 

mrežnoj stranici Studentskog centra Rijeka (https://www.scri.uniri.hr.) i u dnevnom listu „Novi 

list“.  

Prijave se šalju poštom na adresu Sveučilište u Rijeci, Studentski centar Rijeka, Rijeka, Radmile 

Matejčić 5, s naznakom: »Upravnom vijeću – za natječaj za ravnatelja – ne otvarati«. 

Prijave se mogu dostaviti i osobno na adresu Sveučilište u Rijeci, Studentski centar Rijeka, 

Rijeka, Radmile Matejčić 5, s naznakom: »Upravnom vijeću – za natječaj za ravnatelja – ne 

otvarati«.  

Rok u kojem će kandidati biti obaviješteni o izboru: najkasnije u roku 45 dana od isteka roka 

za podnošenje prijave. 

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe obaju spolova (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti 

spolova, Narodne novine broj 82/08 i 69/17). 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima 

kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata 

natječaja. 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili 

nepravovremene prijave te osobe čija prijava ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatraju 

se kandidatima prijavljenim na natječaj. 

 

Sveučilište u Rijeci 

Studentski centar Rijeka 

 


