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Split, 24. veljače 2020.  

 

Muzej Domovinskog rata u Splitu na temelju zaključka o davanju suglasnosti Grada Splita 

Muzeju Domovinskog rata u Splitu za popunjavanje radnog mjesta kustos (VSS) na 

neodređeno vrijeme, KLASA: 612-01/18-01/15; URBROJ: 2181/01-09-02/1-20-250, objavljuje  

 

NATJEČAJ 

Za zasnivanje radnog odnosa 

1. KUSTOS/KUSTOSICA- jedan (1) izvršitelj 

 

Vrsta radnog odnosa: 

Radni odnos zasniva se na puno i neodređeno vrijeme s probnim rokom od četiri (4) 

mjeseca. Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.  

 

Uvjeti: 

-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij-humanističkog ili 

društvenog smjera. Poželjan studij povijesti ili povijesti umjetnosti;  

-poznavanje najmanje jednog stranog jezika razine (razumijevanje, govor, pisanje 

C1); 

- poznavanje rada na Microsoft Office programima. Poželjno poznavanje rada i na 

drugim računalnim programima; 

- položen stručni ispit za kustosa 

- vozački ispit B kategorije 

-ostali uvjeti utvrđeni propisima donesenim na temelju zakona. 

 

U prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti osobne podatke: ime, prezime, datum 

i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj kontakt telefona i adresu elektroničke 

pošte.  

 

Prilozi uz prijavu: 

- Životopis; 

- Dokaz o državljanstvu (preslik domovnice) 

- Dokaz o stručnoj spremi  i traženim zvanjima (preslik diplome, potvrda o 

položenom ispitu za kustosa) 
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- Dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis preko korisničkih stranica 

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim 

u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 

 

Kandidati mogu priložiti isprave u neovjerenom presliku. Izabrani kandidat dužan 

je na razgovoru priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom presliku.  

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, 

dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, te pored dokaza o 

ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti preslike dokumenata kojima se 

dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.  

Isključivo s kandidatima koji ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja obaviti će 

se intervju. Nepotpune prijave ili prijave koje ne dođu do predviđenog roka neće 

se uzimati u razmatranje.  

 

Uvjeti natječaja: 

Natječaj vrijedi od 24. veljače 2020. do 03. ožujka 2020.  

Pisana zamolba na adresu: Muzej Domovinskog rata u Splitu, Poljička cesta 39, 21 

000 Split, s naznakom „ Za natječaj-Kustos“. 

 

Obavijest o izboru kandidata: 

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom odluke o 

odabiru kandidata na internetskoj stranici MDRUS-a: www.mdrus.hr . Dostava 

odluke smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave odluke na 

internetskoj stranici kada počinju teći rokovi za eventualno podnošenje zahtjeva 

za zaštitu prava. 

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća. 

Muzej Domovinskog rata u Splitu ima pravo u svako vrijeme poništiti natječaj bez 

obrazloženja.  

 

 

 Muzej Domovinskog rata u Splitu 

 

v.d. ravnatelj Matej Gabrilo 
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