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Ur.broj: 477/20 

Požega, 26.10.2020. 

 

 

Na temelju članka 28. i 35. Statuta Gradskog muzeja Požega (ur.broj: 414/16 od 14. 

studenog 2016. i ur.broj: 308/19 od 16. srpnja 2019.), članka 3. stavka 2. Pravilnika o 

zapošljavanju pripravnika u Gradskom muzeju Požega  (ur.broj: 191/20  od 8. svibnja 

2020.), te Odluke o imenovanju zamjenice ravnateljice (ur.broj: 447/20 od 6. listopada 

2020.g.), zamjenica ravnateljice Gradskog muzeja Požega, dana 26. listopada 2020. 

godine, donosi 

 

P L A N 

zapošljavanja pripravnika u Gradskom muzeju Požega u 2021. godini  

 

 

I. 

 

Ovim se Planom utvrđuje broj osoba koje se primaju na obavljanje pripravničkog staža, 

radna mjesta na koja se planira zapošljavanje pripravnika, te potreban stupanj obrazovanja 

i struka osoba koje se planiraju zaposliti u svojstvu pripravnika u  Gradski muzej Požega 

(u nastavku teksta: Muzej) u 2021. godini.    

 

II. 

 

U 2021. godini planira se zapošljavanje jednog pripravnika - kustosa u Povijesnom odjelu 

Muzeja, prema tabeli u prilogu (Prilog 1.), koja čini sastavni dio ovoga Plana.  

 

III.  

 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i službenoj 

internetskoj stranici Muzeja (www.gmp.hr). 

 

 

                                                                                

                                                                                                                                           

                                                                                            Zamjenica ravnateljice:                     

                                                                                   Ivana Domanović, mag.educ.hist. 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.gmp.hr/


 

 

                                                                                                                                      Prilog 1. 

 

P L A N  

ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA U GRADSKOM MUZEJU POŽEGA U 2021. GODINI 

 

 

NAZIV ODJELA 

NAZIV 

RADNOG 

MJESTA 

 

OPIS POSLOVA 

 

STUPANJ 

OBRAZOVANJA 

 

BROJ 

OSOBA 

 

Povijesni odjel 

 

 

Kustos 

 

Obavlja poslove evidentiranja i 

stručne obrade muzejske građe. 

Vodi brigu o pravilnom 

smještaju i čuvanju muzejske 

građe iz svog odjela. Sudjeluje u 

obavljanju poslova preventivne 

zaštite muzejske građe, obavlja 

terenski rad po potrebi, vodi 

evidenciju materijala na terenu i 

evidenciju predmeta za otkup. 

Sudjeluje u pripremi izložbi i 

ostalih aktivnosti te obavlja 

stručna vodstva na izložbama 

svog odjela. 

Sudjeluje na stručnim 

predavanjima i seminarima iz 

svog djelokruga rada. 

Obavlja digitaliziranje muzejske 

građe za potrebe Muzeja i 

korisnika. 

Obavlja pomoćne arhivske  

poslove. 

 

 

 

Završen diplomski 

sveučilišni studij ili 

integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij 

ili specijalistički diplomski 

stručni studij ili diplomski 

interdisciplinarni sveučilišni 

studij ili s njim izjednačen 

studij (magistar struke ili 

stručni specijalist ili 

sveučilišni specijalist 

povijesne struke) 
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