
Institut za turizam, Zagreb temeljem čl. 40 i 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta 

Instituta i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH od 24.01.2022. godine (Klasa: 640-02/21-04/00204; 

Urbroj: 533-03-22-0002) raspisuje  

NATJEČAJ 
 

za izbor na znanstveno radno mjesto – 'znanstveni suradnik' u području društvenih znanosti, polje ekonomija 

na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj   

Obvezni uvjeti za radno mjesto: Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane čl. 41. st. 2. Zakona o 

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i uvjete propisane Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na 

znanstvena radna mjesta dostupnim na mrežnim stranicama Instituta PRAVILNIK-O-DODATNIM-UVJETIMA-ZA-

IZBOR-NA-ZNANSTVENA-RADNA-MJESTA.pdf (iztzg.hr). Pored navedenog od pristupnika se traži potpuna 

osposobljenost za rad na PC-u u Windows okruženju kao i napredno znanje engleskog i hrvatskog jezika u govoru 

i pismu.   

 
Prednost će imati kandidati s iskustvom u organizaciji nacionalnih projekata s područja turizma te organizaciji 
i održavanju edukacija i radionica iz područja turizma. Dodatnu prednost će imati kandidati sa sposobnošću 
logičkog zaključivanja, strukturiranog rješavanja problema, komunikacijskim, prezentacijskom i 
interpersonalnim vještinama.      
 

Pristupnici na natječaj uz prijavu prilažu: 

• životopis s popisom znanstvenih i stručnih radova 

• presliku diplome akademskog stupnja doktora znanosti 

• presliku odluke o izboru u znanstveno zvanje 

• dokaze o ispunjavanja uvjeta propisanih Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna 

mjesta 

• dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog 

zavoda za mirovinsko osiguranje) 

 

Institut zadržava pravo provođenja intervjua, testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji 

zadovoljavaju formalne uvjete.  

 

Kandidati 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. Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati. 
 
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.  
 
Prijave na natječaj, uz obvezno navođenje naziva radnog mjesta šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju 
osobno na adresu: Institut za turizam, Vrhovec 5, 10000 Zagreb.  
 
Prijavom na natječaj kandidati pristaju da Institut za turizam koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene 

u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka te objave 

obavijesti o rezultatu natječaja u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.  

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo 

brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte:  gdpr@iztzg.hr. 

 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke na mrežnoj 

stranici Instituta za turizam http://www.iztzg.hr/hr/institut/informacije-za-javnost/natjecaji/. 

 

 

Zagreb, 16.02.2022.                Dr.sc. Damir Krešić, ravnatelj 


