
INSTITUT ZA ETNOLOGIJU I FOLKLORISTIKU 
Šubićeva 42, 10 000 Zagreb 

E-mail: institut@ief.hr 

Na temelju odluke Znanstvenog vijeća Instituta za etnologiju i folkloristiku od  
2. srpnja 2019. godine, a u skladu s člankom 40. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju ("Narodne novine", br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka 
USRH, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - O i RUSRH, 60/15- OUSRH i 131/17) i člankom 48. 
Statuta Instituta, te na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 12. lipnja 2019. 
godine (Klasa: 640-02/19-04/00071, Urbroj: 533-03-19-0002), Institut za etnologiju i 
folkloristiku raspisuje 

NATJEČAJ 

za popunu znanstvenih radnih mjesta temeljem tzv. razvojnih koeficijenata 
 
 znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u znanstvenom području 

humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, uža specijalnost: kulturna 
animalistika- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme; 

 znanstveno radno mjesto znanstveni suradnik u znanstvenom području 
humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, uža specijalnost: rodna 
antropologija - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme; 

 
Uvjeti za pristupnike na oba radna mjesta  
Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa te općeg uvjeta za izbor na znanstveno radno 
mjesto propisanog odredbom članka 41. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju ("Narodne novine", broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – USRH, 46/07, 
45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - O i RUSRH, 60/15- OUSRH i 131/17), kandidati trebaju 
ispunjavati i dodatne uvjete propisane člancima 5. i 6. Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor na 
znanstvena radna mjesta Instituta za etnologiju i folkloristiku. 
 
Uz pisanu prijavu svi kandidati moraju priložiti: životopis s opisom dosadašnjeg rada, 
bibliografiju, presliku Odluke o posljednjem izboru u znanstveno zvanje te ispunjeni Obrazac – 
„dodatni uvjeti za izbor na znanstvena radna mjesta“ - https://www.ief.hr/o-institutu/opci-akti/ 
 
Rok za podnošenje prijava na natječaj: 30 dana od njegove objave u „Narodnim novinama“. 
Natječaj se objavljuje i u dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta i Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog 
prostora. 

Prijave s propisanom dokumentacijom podnose se na adresu: Institut za etnologiju i 
folkloristiku, Šubićeva 42, 10 000 Zagreb (uz naznaku: prijava na natječaj – uz naznaku 
točke pod kojom je radno mjesto za koje se prijava podnosi).  

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno čl. 102. Zakona o 
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 
121/17), uz pisanu prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta, dužni su priložiti i sve 
potrebne dokaze prema navedenom Zakonu. Popis dokaza dostupan je na poveznici na 
internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-
843/843 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o 
izboru. 

mailto:institut@ief.hr
https://www.ief.hr/o-institutu/opci-akti/
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843


Institut će koristiti i dalje obrađivati osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog 
postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija 
odnosno podatci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju 
sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka 
čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat po isteku roku čuvanja može preuzeti 
svoju dokumentaciju. 
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