
Na temelju članka 27. Statuta Javne ustanove Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara – 

Muzej Mimara, Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj 57/12, 102/12, 16/17) i 

članka 59. Zakona o radu (NN 93/14),  ravnateljica Javne ustanova Zbirka umjetnina Ante i 

Wiltrude Topić Mimara – Muzej Mimara objavljuje 

 

 

JAVNI POZIV 

za prijam polaznika/ce na stručno osposobljavanje za rad  

bez zasnivanja radnog odnosa na poslovima:  

 

1. Kustos/ica – pripravnik -1 polaznik/ca u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom 

 
 
Uvjeti:  

- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij humanističkih znanosti humanističkih 

znanosti (smjer povijesti umjetnosti kao jednopredmetni ili dvopredmetni 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 (NN br. 123/03, 

198/03, 105/03, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13) humanističkih znanosti (smjer povijesti 

umjetnosti kao jednopredmetni ili dvopredmetni studij) 

- Znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta,  

- Znanje najmanje jednog svjetskog jezika. 

 

Uz prijavu je potrebno priložiti: zamolbu, kratki životopis, preslik diplome, preslik domovnice, 

preslik potvrde o radnom stažu (HZMO), uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), 

dokaz da se kandidati/kinje nalaze u evidenciji HZZ-a najmanje 30 dana (preslika evidencijskog 

kartona), dokaz o znanju svjetskog jezika. 

Preslike traženih privitaka ne moraju biti ovjerene. Odabrani kandidat/kinja je dužan prije 

zaključivanja pisanog ugovora dostaviti originalne dokumenta. 

 

Na javni poziv mogu se javiti osobe oba spola. 

Javni poziv otvoren je od 14. do 22. lipnja 2017. g. 

 

Prijave s dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje natječaja slati na adresu: 

Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara – Muzej Mimara, Rooseveltov trg 5,  

10000 Zagreb, s naznakom „Za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog  

odnosa – kustos-pripravnik“. 

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku. 

 

 

        

       

Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude  

Topić Mimara – Muzej Mimara 

 


