
 

Na temelju članka 27. Zakona o kazalištima (Narodne novine broj 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19) 

i članka 36. Statuta HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U OSIJEKU od 19.09.2014., 

Izmjene i dopune od 22.04.2021., Kazališno vijeće HRVATSKOG NARODNOG 

KAZALIŠTA U OSIJEKU  raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ 

za imenovanje intendanta  

HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U OSIJEKU 

 

Za intendanta HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U OSIJEKU može biti imenovana 

osoba koja uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa ispunjava sljedeće uvjete: 

- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoku stručnu spremu 

sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju u području društvenih ili humanističkih znanosti ili 

umjetničkog područja; 

- pet godina radnog staža u kazališnoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi; 

- znanje najmanje jednog stranog jezika. 

 

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. 

Uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja kandidat je u prijavi dužan priložiti dokaz o 

državljanstvu, uvjerenje o nekažnjavanju, te četverogodišnji program koji obvezno sadrži 

financijski i kadrovski plan ostvarenja predloženog programa. 

Intendant se imenuje temeljem javnog natječaja, na vrijeme od četiri godine na temelju 

predloženog četverogodišnjeg programa koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan 

ostvarenja predloženog programa. 

Osnovni programski i financijski okvir HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U 

OSIJEKU za razdoblje od 2023. do 2026. godine čini sastavni dio natječaja za imenovanje 

intendanta. 

Za vrijeme natječajnog roka svakom kandidatu Kazališno vijeće dužno je osigurati uvid u 

utvrđeni Programski i financijski okvir, u izvješće o poslovanju Kazalištu i ostvarenom 

programu te kadrovske i financijske pokazatelje. 

Uvid u utvrđeni Programski i financijski okvir, u izvješće o poslovanju Kazališta i ostvarenom 

programu te kadrovske i financijske pokazatelje kandidati mogu izvršiti svaki radni dan, od 

ponedjeljka do petka od 11:00 do 14:00 sati, u HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U 

OSIJEKU, Županijska 9, Računovodstveno-financijska služba i služba nabave. 

Kandidati ne smiju javno iznositi niti objavljivati podatke koje saznaju uvidom u gore navedenu 

dokumentaciju.  



Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri  zapošljavanju prema posebnim propisima dužni 

su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu 

dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod 

jednakim uvjetima. 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 102. Zakona 

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

broj 121/17, 98/19 i 84/21) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu na 

natječaj priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne 

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

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o 

profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 

157/13, 152/14, 39/18, i 32/20) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu 

na natječaj priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze o 

utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o 

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

2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dužni su u prijavi na natječaj 

pozvati se na to pravo te uz prijavu na natječaj priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih 

uvjeta i sve potrebne dokaze i priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto 

pravo. 

Urednom Prijavom smatra se potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u 

javnom natječaju. Neuredne prijave i prijave podnesene nakon proteka roka za podnošenja 

prijava na javni natječaj (nepravodobne prijave) neće se razmatrati niti će podnositelji 

neurednih prijava biti pozvani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu neuredne ili 

nepravodobne prijave na javni natječaj, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni 

natječaj, o čemu im se dostavlja pisana obavijest.   

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta i svim prilozima podnose se 

preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od 30 dana od objave javnog natječaja u Narodnim 

novinama, na adresu: HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U OSIJEKU, Županijska 9, 

31000 Osijek, s naznakom: „Natječaj za intendanta – ne otvaraj“ ili osobno na istoj adresi na 

urudžbeni zapisnik u zatvorenoj omotnici za pismo s ispisanom adresom i navedenom 

naznakom. 

Kandidati će biti obaviješteni o izboru najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za 

podnošenje prijava. 

Nakon raspisanog javnog natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka 

o poništenju javnog natječaja protiv koje nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka 

se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj. 

Sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ 

broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679, dokumenti dostavljeni na javni natječaj poslani su 

slobodnom voljom osoba koje podnose prijavu na javni natječaj te se smatra da su dale privolu 

za obradu osobnih podataka. Podaci će se obrađivati isključivo u svrhu provedbe javnog 

natječaja. 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


Izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se 

jednako i na muški i ženski rod.  

 

                                                                                    KAZALIŠNO VIJEĆE 

                                                           HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U OSIJEKU 


