
 Kazališno vijeće Kazališta Virovitica raspisuje 
 

NATJEČAJ  
za  imenovanje ravnatelja/ravnateljice  Kazališta Virovitica 

 
Za ravnatelja/ravnateljicu Kazališta Virovitica može biti imenovana osoba koja ispunjava 
sljedeće uvjete: 

- VSS društvenih ili humanističkih znanosti ili VSS s područja dramske umjetnosti; koja 
se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima i s 5 godina radnog 
staža u djelatnostima kulture, ili 

- VŠS ili SSS koja je istaknut i priznat stručnjak na području kulture i s najmanje 10 
godina radnog staža u djelatnostima kulture koja se odlikuje stručnim, radnim i 
organizacijskim sposobnostima. 

- Afirmacija u umjetničkoj i društvenoj djelatnosti 
 
Ravnatelja/ravnateljicu imenuje i razrješava na prijedlog Kazališnog vijeća Gradsko vijeće uz 
prethodnu suglasnost Županijske skupštine na vrijeme od četiri (4) godine. 
Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada 
koji obavezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarivanja predloženog programa. 
Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje Kazališta 
Virovitica sastavni je dio ovog natječaja. 
Osnovni programski i financijski okvir za sljedeće četverogodišnje razdoblje, izvješće o 
poslovanju i ostvarenom programu te kadrovski i financijski pokazatelji, dostupni su 
kandidatima na uvid, uz prethodnu najavu, u prostorijama Kazališta Virovitica, Virovitica, Trg 
Ljudevita Patačića 2, radnim danom (ponedjeljak - petak) od 10,00 do 13,00 sati, od dana 
objave ovog natječaja do dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, uz napomenu 
da podatke koje sazna uvidom kandidat ne smije javno iznositi niti objavljivati. 
 
Uz dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta kandidati su dužni priložiti životopis i 
četverogodišnji program rada koji obvezno sadrži financijski i kadrovski plan ostvarenja 
predloženog programa. Ostala dokumentacija koju je potrebno priložiti: 
Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak i kopija osobne iskaznice. 
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
Prijave s prilozima dostavljaju se u roku od 10 dana od dana objave natječaja u dnevnom 
tisku Večernjem listu i Narodnim novinama, na adresu: Kazalište Virovitica, Virovitica, Trg 
Ljudevita Patačića 2, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu“. 
 
Kandidati će biti obaviješteni o imenovanju ravnatelja/ravnateljice u roku od 15 dana od 
donošenja odluke Gradskog vijeća Grada Virovitica. 
 
                                                                     
                                                     


