
 
 
Broj: 10-207/6-2018.                                                                                Zagreb, 16. svibnja 2018. 
 
 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, raspisuje 
 
 

N A T J E Č A J 
 
 

za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručni savjetnik, dva izvršitelja, za znanstveno polje 
likovnih umjetnosti u umjetničkom području u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u Arhivu za 
likovne umjetnosti Kabineta za arhitekturu i urbanizam Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 
Zagrebu 
 

Uvjeti: osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, pristupnici trebaju ispunjavati i posebne 
uvjete utvrđene člankom 44. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (123/03, 
105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11,94/13, 139/13, 101/14 i 60/15)  i člankom 5. Pravilnika 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti o izboru u znanstvena, suradnička i stručna zvanja i radna 
mjesta: 

 
- sveučilišni diplomski studij, diplomirani povjesničar umjetnosti i etnolog 
- 10 godina radnog iskustva u zvanju višeg stručnog suradnika; 
- 4 znanstvena ili 10 stručnih/stručno-popularnih radova vezanih uz struku; 
 

 
 Uz prijavu treba priložiti: 
 

1. dokaz o završenom odgovarajućem studiju; 
2. presliku odluke o izboru u stručno zvanje višeg stručnog suradnika; 
3. životopis; 
4. potvrdnicu o radnom iskustvu u zvanju višeg stručnog suradnika; 
5. popis znanstvenih ili stručnih/stručno-popularnih radova s preslikom istih; 
6. preslik domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države; 
7. preslik uvjerenja o nekažnjavanju ne stariji od 6 mjeseci.  
 

 
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola. 
Strani državljani moraju priložiti dokaz o znanju hrvatskoga jezika (razina C 2) prema Zajedničkom 
europskom referentnom okviru za jezike te rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske 
kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje. 
Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. 
Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 
Prijava se dostavlja na gornju adresu, s naznakom: Personalnoj službi – za natječaj – izbor u stručno 
zvanje i na radno mjesto stručnog savjetnika. 
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