
Hrvatski restauratorski zavod 
Zagreb, Nike Grškovića 23 
Ur. broj: 11824-01-721-586-TP-17 
U Zagrebu, 26. listopada 2017.  
 
Temeljem članka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 2/97, 119/01 i 72/14) i 
članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda objavljuje  
 

NATJEČAJ 
za zasnivanje radnog odnosa 

 
na sljedećim radnim mjestima: 
 
1. VIŠI STRUČNI SAVJETNIK ZA ŠKOLOVANJE, STRUČNO USAVRŠAVANJE I MEĐUNARODNU SURADNJU - 1 izvršitelj (m/ž) 
u Odsjeku za školovanje, stručno usavršavanje i međunarodnu suradnju, Ured ravnatelja - rad na određeno vrijeme s punim radnim 
vremenom i probnim radom u trajanju od 6 mjeseci - zamjena za nenazočnu radnicu, mjesto rada Zagreb 
 
2. KONZERVATOR KEMIČAR - 1 izvršitelj (m/ž) u Prirodoslovnom laboratoriju, Zajednička stručna služba - rad na određeno vrijeme s 
punim radnim vremenom - zamjena za nenazočnu radnicu, mjesto rada Zagreb 
 
3. KONZERVATOR POVJESNIČAR UMJETNOSTI - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za konzervatorsku dokumentaciju pokretne baštine, 
Informacijsko-dokumentacijski odjel, Zajednička stručna služba - rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom 
u trajanju od 6 mjeseci - zamjena za nenazočnu radnicu, mjesto rada Zagreb  
 
4. STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za knjigovodstvo, 
Financijsko-računovodstveni odjel, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova - rad na neodređeno vrijeme s punim 
radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 6 mjeseci, mjesto rada Zagreb  
 
5. KONZERVATOR-RESTAURATOR - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, Služba za odjele izvan 
Zagreba II - rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 6 mjeseci, mjesto rada Dubrovnik  
 
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 društveno-humanističkog smjera, prednost povijest umjetnosti, znanje dva 
strana svjetska jezika, 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, komunikacijske i organizacijske sposobnosti, vozačka 
dozvola „B“ kategorije, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta 
 
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 dipl. inženjer kemijske tehnologije, dipl. inženjer kemije ili prof. kemije, stručno 
zvanje konzervatora kemičara, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika 
 
Ukoliko niti jedan kandidat neće zadovoljiti uvjet stručnog zvanja konzervator kemičar izabrat će se kandidat za radno mjesto 
„SURADNIK KONZERVATORA KEMIČARA“ sa slijedećim uvjetima: 
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 dipl. inženjer kemijske tehnologije, dipl. inženjer kemije ili prof. kemije, bez 
položenog stručnog ispita, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika 
 
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 društveno-humanističkog smjera, povijest umjetnosti, stručno zvanje 
konzervatora, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika, vozačka dozvola „B“ 
kategorije 



 
Ukoliko niti jedan kandidat neće zadovoljiti uvjet stručnog zvanja konzervator povjesničar umjetnosti izabrat će se kandidat za radno 
mjesto „SURADNIK KONZERVATORA POVJESNIČARA UMJETNOSTI“ sa slijedećim uvjetima: 
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 društveno-humanističkog smjera, povijest umjetnosti, 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:  
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, ekonomski ili drugi odgovarajući smjer, znanje rada na računalu u okviru 
poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika, vozačka dozvola „B“ kategorije 
 
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 odgovarajuće struke, stručno zvanje konzervatora restauratora, znanje rada 
na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika, vozačka dozvola „B“  
 
Ukoliko niti jedan kandidat neće zadovoljiti uvjet stručnog zvanja konzervator-restaurator izabrat će se kandidat za radno mjesto 
„SURADNIK KONZERVATORA-RESTAURATORA“ sa slijedećim uvjetima: 
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 odgovarajuće struke, bez položenog stručnog ispita, znanje rada na računalu 
u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika, vozačka dozvola „B“  
 
UVJETI - profil izvršitelja: 
Za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 4:  
sistematičnost, organiziranost, pedantnost i savjesnost, izgrađen osjećaj odgovornosti, izgrađene radne navike, izražene 
komunikacijske sposobnosti, povišena tolerancija na stres, spremnost na suradnju, identifikacija s kolektivom 
 
Za radna mjesta pod rednim brojem 2, 3 i 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 
 
Kratak opis poslova: 
Za radno mjesto pod rednim brojem 1: kontinuirano prikuplja informacije o potrebama radnika Zavoda za određenim oblicima 
usavršavanja te o različitim programima stručnog usavršavanja (seminari, konferencije, radionice i sl.) u zemlji i inozemstvu; prati, 
objedinjuje prijedloge i sudjeluje u organizaciji provođenja svih aspekata stručnog usavršavanja radnika; organizira sudjelovanje 
radnika Zavoda u programima školovanja i stručnog usavršavanja za potrebe Zavoda, vodeći računa o prioritetima i financijskim 
mogućnostima; organizira različite stručne skupove (međunarodne i domaće) u sklopu zavodskih aktivnosti; uspostavlja i održava 
redovite ili povremene kontakte i suradnju sa srodnim institucijama i stručnjacima u svijetu s ciljem praćenja svjetskih dostignuća u 
konzervatorsko-restauratorskoj praksi; prati i sudjeluje u organizaciji stručne pomoći i suradnje Zavoda s drugim subjektima u zemlji i 
inozemstvu; brine o osiguranju potrebnih financijskih sredstava za realizaciju planiranih stručnih usavršavanja i drugo prema potrebi. 
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 2: istražuje tehnološke značajke umjetničkih djela i drugih objekata od kulturnog i povijesnog 
značenja te njihovog stanja i uzroka njihovog propadanja primjenom metoda iz područja prirodnih znanosti; izrađuje dokumentaciju 
namijenjenu procjeni mogućih konzervatorsko-restauratorskih zahvata (literaturni podaci, recepture i tehnološke upute) i evidenciji 
zatečenog stanja (terenski nalazi i snimci, tehnički opisi nalaza o pojedinom ili o skupini uzoraka); izrađuje programsku dokumentaciju; 
sudjeluje u praćenju izvođenja konzervatorsko-restauratorskih radova; sakuplja i vodi zbirke uzoraka i standarda ovisno o materijalu 
uže specijalizacije i drugo prema potrebi. 
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 3: istražuje likovne, stilske i morfološke karakteristike umjetničkih djela i drugih objekata od 
kulturnog i povijesnog značenja; obrađuje arhivsku građu i publikacije te daje njihovu interpretaciju; izrađuje dokumentaciju 
namijenjenu procjeni mogućih konzervatorsko-restauratorskih zahvata: literaturne i arhivske podatke, sažetke, terenske nalaze i 
snimke, opise, idealne rekonstrukcije, interpretacije i valorizacije pojedinih objekata te programsku dokumentaciju; kroz konzultacije i 
nadzor sudjeluje u praćenju izvođenja konzervatorsko-restauratorskih radova i drugo prema potrebi. 



 
Za radno mjesto pod rednim brojem 4: uz suradnju i nadzor savjetnika za financijsko-računovodstvene poslove ili višeg stručnog 
savjetnika za financijsko-računovodstvene poslove priprema, vrši provjeru te kontira i knjiži izvode, blagajnu, ulazne račune, obrađuje 
svu ostalu knjigovodstvenu i financijsku dokumentaciju i unosi je u sustav na način da se osigura praćenje troškova prihoda po 
nosiocima troška - radnim nalozima i izvorima financiranja; uz suradnju i nadzor savjetnika za financijsko-računovodstvene poslove ili 
voditelja Odjela procesuira dokumentaciju i unosi podatke u sustav za vođenje pomoćnih knjiga-analitičkih knjigovodstvenih evidencija 
dugotrajne nefinancijske imovine; po vrsti, količini i vrijednosti; uz suradnju i nadzor savjetnika za financijsko-računovodstvene poslove 
ili voditelja Odjela procesuira dokumentaciju i unosi u sustav podatke za vođenje pomoćnih knjiga-analitičkih evidencija financijske 
imovine i obveza; uz nadzor savjetnika za financijsko-računovodstvene poslove ili višeg stručnog savjetnika za financijsko-
računovodstvene poslove usklađuje analitičke račune sa sintetičkim računovodstvom; prikuplja potrebne podatke i sudjeluje u izradi 
internih i eksternih financijskih izvještaja; prati financijsko-računovodstvene propise iz područja svog djelokruga rada i drugo prema 
potrebi. 
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 5: istražuje likovne i tehničke značajke, slojevitost i ugroženost umjetničkih djela i drugih 
objekata od kulturnog i povijesnog značenja; preventivno i kurativno konzervira i restaurira umjetnička djela i druge objekte od 
kulturnog i povijesnog značenja uz primjenu arhivskih i literarnih izvora i namjenskih ekspertiza; izrađuje tehničku dokumentaciju stanja 
i ugroženosti objekta prije zahvata, troškovničke, programske i izvedbene evidencije, tehnološku dokumentaciju i evidenciju korištenja 
materijalnih resursa; kroz konzultacije i nadzor sudjeluje u praćenju izvođenja konzervatorsko-restauratorskih radova i drugo prema 
potrebi. 
 
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 1, 2, 3, 4 i 5:  
uz pisanu prijavu za natječaj kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta: 
- državljanstva - preslik važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice, domovnice ili drugog odgovarajućeg dokumenta, 
- stečene stručne spreme - preslik diplome/potvrde o završenom studiju/svjedodžbe; strane diplome/svjedodžbe moraju biti 
nostrificirane u Republici Hrvatskoj 
- položenog stručnog ispita – preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu za temeljno stručno zvanje konzervator kemičar za radno 
mjesto pod rednim brojem 2, i preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu za temeljno stručno zvanje konzervator povjesničar 
umjetnosti za radno mjesto pod rednim brojem 3. i preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu za temeljno stručno zvanje 
konzervator-restaurator za radno mjesto pod rednim brojem 5 
- posjedovanja vozačke dozvole - preslik vozačke dozvole za radna mjesta pod rednim brojem 1 i 3, 4 i 5 
- radnog iskustva - preslik elektroničkog zapisa ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za 
mirovinsko osiguranje 
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati će predočiti izvornike. 
 
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, 
uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. 
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema propisima koji se reguliraju sukladno: 
 
- Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na Javni natječaj dužan je, pored 
dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo 
spomenuto pravo, dokaz da je nezaposlen/a (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje) i dokaz o načinu 
prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca. 
 
- Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na Javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, 
priložiti i dokaz o priznatom statusu. 
 
- Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na Javni natječaj dužan je, pored dokaza o 
ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. 
 
Izabrani kandidat za radno mjesto pod rednim brojem 2 i 4 pozvat će se radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje 
poslova radnog mjesta na obavljanje lječničkog pregleda. Neodazivanje na poziv smatra se odustajanjem od zasnivanja radnog 
odnosa, a u tom slučaju će se radni odnos zasnovati sa sljedećim najviše rangiranim kandidatom. Troškove izdavanja uvjerenja o 
zdravstvenoj sposobnosti snosi Hrvatski restauratorski zavod. 
 



Natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavit će se u Narodnim novinama, web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web 
stranici Ministarstva kulture RH i web stranici Hrvatskog restauratorskog zavoda.  
 
Sve relevantne informacije vezane uz tijek natječaja objavljivat će se na internetskoj stranici www.h-r-z.hr. 
 
S kandidatima prijavljenim na javni natječaj provest će se intervju i /ili pisana provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova 
radnog mjesta za koje se primaju. Za dokazivanje uvjeta - „Profil izvršitelja“ moguće je psihologijsko testiranje. 
 
Kandidati će o mjestu, vremenu i sadržaju provedbe intervjua/provjere znanja i testiranja biti obaviješteni na internetskoj stranici 
www.h-r-z.hr pet dana prije održavanja. 
 
Ako kandidat ne pristupi intervju/ provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj. 
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“. 
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Hrvatski restauratorski zavod, Nike Grškovića 23, Zagreb 
Potpunom i pravodobnom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u u javnom natječaju, te je 
dostavljena na propisani način neposredno ili poštom s naznakom „NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO“ i nazivom radnog mjesta.  
Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radih mjesta dužan je slati odvojene prijave za svako radno mjesto.  
 
Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, biti će o tome obaviješten prije 
održavanja pisanog testiranja i/ili intervjua te se više ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. 
 
Svi kandidati prijavljeni na natječaj biti će na isti način i u istom roku obaviješteni o rezultatima natječaja. 
 

 
Hrvatski restauratorski zavod 
 
 
 


