
Hrvatski restauratorski zavod 
Zagreb, Nike Grškovića 23 
Ur. broj: 650-01-721-12-MB-13 
Zagreb,  21.01.2013.   
 
 
Temeljem članka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 02/97 i 
119/01) i članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, ravnatelj  Hrvatskog restauratorskog zavoda 
objavljuje  
 
 

NATJEČAJ 
za zasnivanje radnog odnosa  

 
na sljedećim radnim mjestima: 
 
1. SURADNIK KONZERVATORA-RESTAURATORA - jedan izvršitelj (m/ž)  

u Odjelu za kamenu plastiku, mjesto rada Zagreb − rad na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada u 
trajanju od 6 mjeseci  

2. KONZERVATOR-RESTAURATOR - jedan izvršitelj (m/ž)  
u Odjelu za zidno slikarstvo i mozaik, mjesto rada Zagreb − rad na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog 
rada u trajanju od 6 mjeseci 

3. VIŠI KONZERVATOR-RESTAURATOR - jedan izvršitelj (m/ž) 
u Odjelu za drvenu polikromiranu skulpturu, Odsjek II, mjesto rada Zagreb – rad na neodređeno vrijeme uz 
uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci  

4. FOTOGRAF TEHNIČAR - jedan izvršitelj (m/ž)  
u Informacijsko dokumentacijskom odjelu, mjesto rada Zagreb – rad na određeno vrijeme, zamjena 
privremeno nenazočne radnice uz uvjet probnog rada od 2 mjeseca 

5. SURADNIK KONZERVATORA ARHEOLOGA - jedan izvršitelj (m/ž)  
u Odjelu za kopnenu arheologiju sjedište Juršići, mjesto rada Juršići − rad na određeno vrijeme 

 
UVJETI: 
Za radno mjesto pod rednim brojem 1.: 

 završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 
studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema 
sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 45/09), 
odgovarajuće struke, bez položenog stručnog ispita, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog 
mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika, vozačka dozvola „B“ kategorije 

Za radno mjesto pod rednim brojem 2.: 
 završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 

studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema 
sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 45/09), 
odgovarajuće struke, stručno zvanje konzervator-restaurator, znanje rada na računalu u okviru 
poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika, vozačka dozvola „B“ kategorije 

Za radno mjesto pod rednim brojem 3.: 
 završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 

studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema 
sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 45/09) 
odgovarajuće struke, stručno zvanje viši konzervator-restaurator, znanje rada na računalu u okviru 
poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika, vozačka dozvola „B“ kategorije 

Za radno mjesto pod rednim brojem 4.: 
 SSS odgovarajuće struke, stručno zvanje konzervatora tehničara, znanje rada na računalu u okviru 

poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika 
 
 
 
 



Za radno mjesto pod rednim brojem 5.: 
 završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 

studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema 
sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04,  46/07 i 45/09), 
diplomirani arheolog, bez položenog stručnog ispita, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog 
mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika, vozačka dozvola „B“ kategorije, 

 
OSTALI UVJETI: 

 Za radna mjesta pod rednim brojem 1. – 5.: izgrađen osjećaj odgovornosti, sposobnost prezentacije, 
komunikacijske sposobnosti, spremnost na suradnju, organiziranost, pedantnost, savjesnost, 
izgrađene radne navike, interes za usavršavanje i prenošenje znanja, identifikacija s kolektivom 

 
PREDNOSTI:  

 Za radno mjesto pod rednim brojem 1.: znanje i vještine klesanja odnosno ručne i mašinske obrade 
kamena, vještine modeliranja figuralne, vegetabilne i arhitektonske plastike u materijalima poput gline, 
gipsa i umjetnog kamena, vještine izrade kalupa za lijevanje kamene plastike od materijala poput gipsa, 
silikonske gume, drva i plastike, znanje i vještine konzervatorsko – restauratorskih radova na keramici, 
znanje i vještine izrade maketa od stiropora, drva i gipsa 

 Za radno mjesto pod rednim brojem 2.: iskustvo u obavljanju konzervatorsko-restauratorskih radova na 
zidnim slikama, samostalnost u radu, aktivno znanje talijanskog jezika (stručna terminologija), aktivno 
znanje engleskog jezika (stručna terminologija) 

 Za radno mjesto pod rednim brojem 3.: samostalnost u obavljanju zadaća, iskustvo na poslovima 
konzerviranja i restauriranja drvene polikromirane skulpture 

 Za radno mjesto pod rednim brojem 4.: vozačka dozvola B kategorije, napredno poznavanje programa 
za obradu fotografija 

 Za radno mjesto pod rednim brojem 5.: završen dvopredmetni studij, drugi (A2) predmet povijest 
umjetnosti, iskustvo rada na totalnoj geodetskoj stanici, iskustvo sudjelovanja na arheološkim 
istraživanjima, iskustvo u izradi arheološke dokumentacije tijekom terenskih arheoloških istraživanja 

 
Opis poslova: 

 Za radno mjesto pod rednim brojem 1.: sudjeluje u preventivnom i kurativnom konzerviranju i 
restauriranju umjetnička djela i drugih objekata od kulturnog i povijesnog značaja (uz primjenu 
namjenskih ekspertiza), izrađuje tehničku dokumentaciju – evidencije radova, tehnološku 
dokumentaciju, radnje na zadanu temu 

 Za radno mjesto pod rednim brojem 2.: istražuje likovne i tehničke značajke, slojevitost i ugroženost 
umjetničkih djela i drugih objekata od kulturnog i povijesnog značaja, preventivno i kurativno 
konzervira i restaurira umjetnička djela i druge objekte od kulturnog i povijesnog značaja uz primjenu 
arhivskih i literarnih izvora i namjenskih ekspertiza, izrađuje tehničku dokumentaciju stanja i 
ugroženosti objekta i evidenciju korištenja materijalnih resursa, radnje na zadanu temu, kroz 
konzultacije i nadzor sudjeluje u praćenju izvođenja konzervatorsko restauratorskih radova, po potrebi 
obavlja dužnost pripravničkog mentora, voditelja radova i konzervatorskog mentora   

 Za radno mjesto pod rednim brojem 3.: istraživanje likovnih i tehničkih značajki, slojevitosti i 
ugroženosti umjetničkih djela i drugih objekata od kulturnog i povijesnog značenja, preventivno i 
kurativno konzerviranje i restauriranje umjetničkih djela i drugih objekata od kulturnog i povijesnog 
značenja uz primjenu arhivskih i literarnih izvora i namjenskih ekspertiza, izrađivanje tehničke 
dokumentacije stanja i ugroženosti objekta prije zahvata, troškovničkih, programskih i izvedbenih 
evidencija, tehnoloških dokumentacija, programa te evidencije korištenja materijalnih resursa, kroz 
konzultacije i nadzor sudjelovanje u praćenju izvođenja konzervatorsko-restauratorskih radova, po 
potrebi obavljanje dužnosti pripravničkog mentora, voditelja radova i konzervatorskog mentora 

 Za radno mjesto pod rednim brojem 4.: izvodi sve fotografske radove koji omogućuju korištenje 
besprijekornih tehničkih snimaka objekata od kulturnog i povijesnog značenja što uključuje kontrolu 
rasvjete (dnevna, umjetna), snimanje (u svim terenskim i studijskim uvjetima), obrađuje analogno i 
digitalno digitalne snimke u odgovarajućem softveru, razvija sve vrste negativskog i dia materijala, 
razvija C/B filmove i izrađuje C/B fotografije, izrađuje fotografije, izrađuje tehničke dokumentacije: 
troškovnike i evidencije snimanja; evidencije korištenja materijalnih resursa, priprema i nabavlja foto-
materijal, vodi zbirku i evidenciju negativa, vodi evidenciju utroška foto materijala, zadužuje i 



razdužuje voditelje radova izrađenim fotografijama, po potrebi obavlja dužnost mentora i voditelja 
radova 

 Za radno mjesto pod rednim brojem 5.: sudjelovanje u arheološkim istraživanjima, obrada postojeće 
građe i publikacije, izrađivanje terenske dokumentacije i drugo u okvirima radnog mjesta 

 
Uz pisanu prijavu za natječaj kandidat treba priložiti: 
Za radna mjesta pod rednim brojem 1. – 5.: 

 životopis 
 domovnicu ili presliku 
 diplomu ili presliku 
 presliku radne knjižice s osobnim podacima i podacima o stažu 
 

Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 2.: 
 presliku Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za temeljno stručno zvanje konzervator-restaurator za užu 

specijalnost zidno slikarstvo 
Dodatno za radno mjesto pod rednim brojem 3.: 

 presliku Rješenja o dodjeli višeg stručnog zvanja/Rješenja o prevođenju u više stručno zvanje - viši 
konzervator restaurator  

 
 
Ravnopravno se mogu natjecati kandidati ženskog i muškog spola. 

Prijave na natječaj s potpunim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave 
natječaja u Narodnim novinama i Zavodu za zapošljavanje. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, 
a osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. 

Prijave se podnose poštom na adresu: 
 

Hrvatski restauratorski zavod 
Nike Grškovića 23, p.p. 23 

10 002 Zagreb 
 
s naznakom „Za natječaj“ i naznakom radnog mjesta za koje se kandidat natječe. 
 
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. 

 
 
 
 
 
Hrvatski restauratorski zavod 


