
Institut za turizam, Zagreb temeljem čl. 40, 41. st.2.; čl. 43. st.1. i 2. te čl. 44. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju, Statuta Instituta i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja raspisuje 

NATJEČAJ  

1. Za izbor na znanstveno radno mjesto – znanstveni suradnik u području društvenih znanosti ili  

interdisciplinarnim područjima znanosti, polju politologije i sociologije, na neodređeno vrijeme – 1 

izvršitelj (m/ž); 

2. Za izbor na znanstveno radno mjesto – znanstveni suradnik u području društvenih znanosti, polje 

ekonomija, grana makroekonomija, na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž); 

3. Izbor na stručno radno mjesto – viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u 

području društvenih znanosti, polje pravo, na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj (m/ž); 

4. Za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u području prirodnih znanosti, 

polje matematika na određeno vrijeme od 5 godina s obvezom upisa poslijediplomskog sveučilišnog 

studija– 1 izvršitelj (m/ž); 

5. Za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta u interdisciplinarnim područjima 

znanosti, polje geografija na određeno vrijeme od 5 godina s obvezom upisa poslijediplomskog 

sveučilišnog studija – 1 izvršitelj (m/ž). 

Obvezni uvjeti za radna mjesta 1. i 2.: Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane čl. 41. st. 2. Zakona o 

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Pored navedenog traži se potpuna osposobljenost za rad na PC-

u u Windows okruženju i pripadajućim standardnim programima kao i izvrsno znanje engleskog i hrvatskog jezika 

u govoru i pismu. 

Od pristupnika za radno mjesto 1. traži se iskustvo u vođenju, koordiniranju i/ili sudjelovanju u znanstvenim i 

stručnim projektima. Prednost će imati kandidati s iskustvima sudjelovanja u EU projektima i pisanja znanstvenih 

radova iz gore navedenog područja.  

Od pristupnika za radno mjesto 2.:  traži se iskustvo u sudjelovanju u znanstvenim i stručnim projektima iz 

područja turizma i ekonomije. Prednost će imati kandidati s iskustvima u primjeni makroekonomskih znanja u 

analizi sektorske i nacionalne ekonomije i njihovog uključivanja u globalne tržišne tokove, a posebice kandidati s 

razumijevanjem područja nacionalnih računa te kvalitativnih i kvantitativnih analiza ekonomskih problema uz 

poznavanje stohastičkih i determinističkih modela ekonomske analize kao i iskustvu u korištenju modernih 

ekonometrijskih softverskih programa te programa za obradu velikih skupova podataka (npr. STATA, R i sl.) 

Pristupnici na natječaj za radna mjesta 1. i 2. uz prijavu prilažu: životopis, presliku diplome akademskog stupnja 
doktora znanosti, presliku odluke o izboru u znanstveno zvanje, bibliografiju radova te podatke o znanstvenoj i 
stručnoj djelatnosti kojima se dokazuje iskustvo rada na znanstvenim i stručnim projektima te  dokaz o radnom 
iskustvu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje). 
 

Obvezni uvjeti za radno mjesto 3.:  Pristupnici trebaju imati završen diplomski studij prema ranije važećim 

propisima, odnosno preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 

studij prava i najmanje 5 godina radnog iskustva na istim ili srodnim poslovima. Pored navedenog traži se potpuna 

osposobljenost za rad na PC-u u Windows okruženju i pripadajućim standardnim programima kao i dobro znanje 

engleskog i hrvatskog jezika u govoru i pismu. Prednost će imati kandidati s iskustvom rada u javnoj ustanovi, 

dobrim poznavanjem radnog prava, iskustvom u izradi i donošenju općih akata; kandidati s iskustvom u pripremi 

dokumentacije i provođenju javne nabave  koji posjeduju certifikat u području javne nabave.  

 

Pristupnici na natječaj za radno mjesto 3. uz prijavu prilažu: životopis, presliku diplome, presliku certifikata javne 
nabave, dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda 
za mirovinsko osiguranje). 
 
Obvezni uvjeti za radno mjesto 4.: Pristupnici trebaju imati završen sveučilišni diplomski studij iz polja 

matematike (mag.math. / dipl.ing.mat.) i ispunjavati uvjete za upis na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski 

studij) iz prirodnih znanosti (polje matematike) ili tehničkih znanosti (polje računarstvo), uključujući ukupan 



prosjek ocjena na prethodnim razinama koji osigurava upis na navedene doktorske studije, odlično znanje 

engleskog i hrvatskog jezika. 

Dodatni kriteriji – prednost kandidata: 

Upisan doktorski studij; Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkim projektima u polju matematike/računarstva; 

Objavljeni znanstveni i stručni radovi; Osobna izlaganja na međunarodnim znanstvenim konferencijama; Iskustvo 

u provođenju edukacije i izradi edukacijskih materijala; Organizacijske sposobnosti, iskustvo u upravljanju 

timovima; Visoko razvijene vještine pisanog izražavanja; Poznavanje drugog stranog jezika; Napredno poznavanje 

rada s MS Excelom (korištenje VBA, Power alata i sl.); Dobro poznavanje rada na statističkim softverima (SPSS, 

SAS, Statistica, Mathematica); Dosadašnje nagrade za izvrsnost u studiranju. 

 

Obvezni uvjeti za radno mjesto 5.:  Pristupnici trebaju imati završen sveučilišni diplomski studij iz polja geografije 

(mag.geog. / prof. geografije) koji omogućava upis na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) iz 

interdisciplinarnih područja znanosti (polje geografija), ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama koji 

osigurava upis na navedeni doktorski studij. Pored navedenog traži se potpuna osposobljenost za rad na PC-u u 

Windows okruženju i pripadajućim standardnim programima kao i odlično znanje engleskog i hrvatskog jezika u 

govoru i pismu.  

Dodatni kriterij – prednost kandidata:  
Upisan doktorski studij; Iskustvo rada na stručnim projektima iz područja kulture i turizma; Objavljeni znanstveni 
i stručni radovi; Osobna izlaganja na međunarodnim znanstvenim konferencijama; Iskustvo u provođenju 
edukacije i izradi edukacijskih materijala; Organizacijske sposobnosti, iskustvo u upravljanju timovima; Visoko 
razvijene vještine pisanog izražavanja; Poznavanje drugog stranog jezika; Stručno usavršavanje u inozemstvu;  
Dosadašnje nagrade za izvrsnost u studiranju. 
 

Pristupnici na natječaj za radno mjesto 4. i 5. uz prijavu prilažu motivacijsko pismo, životopis, presliku diplome, 

dokaz o upisanom doktorskom studiju ili prijepis ocjena za kandidate koji nisu upisali doktorski studij, dokaz o 

znanju engleskog jezika.  Pristupnici mogu priložiti i druge dokaze (potvrde, svjedodžbe, objavljene radove i dr.). 

koje smatraju relevantnima za svoju prijavu. 

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. 

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim 

braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju 

uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih 

uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje 

prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

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

Prijave moraju biti zaprimljene u Institutu najkasnije u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim 

novinama. 

Prijave se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik Instituta ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: 

INSTITUT ZA TURIZAM, VRHOVEC 5, 10000 ZAGREB, s naznakom “Natječaj za radno mjesto (uz navođenje 

radnoga mjesta na koje se prijava odnosi)”. Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se 

razmatrati. 

Obrada osobnih podataka je nužna za postupak prijave na natječaj. Podaci će se čuvati koliko je nužno sukladno 

pravnim obvezama Instituta kao voditelja obrade. 

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku putem internetskih stranica Instituta 

(www.iztzg.hr). 

 

Zagreb, 15.05.2019.       Dr.sc. Damir Krešić, v.r. 

         Ravnatelj 
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