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Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Ulica Republike Austrije 16, Zagreb na temelju 
suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 9. prosinca 2013. (viši znanstveni 
suradnik) i 29. svibnja 2014. (dva znanstvena suradnika) raspisuje 

!
NATJEČAJ 

za popunu slobodnih sistematiziranih radnih mjesta  
bez povećanja ukupnoga broja radnih mjesta 

1. jedno (1) znanstveno radno mjesto – viši znanstveni suradnik   
2. dva (2) znanstvena radna mjesta – znanstveni suradnik   !
Uvjeti: 

Sva znanstvena radna mjesta zasnivaju se na neodređeno vrijeme s obvezom provođenja 
reizbora ili izbora na više radno mjesto, s punim radnim vremenom. 
Osim općih uvjeta za zasnivanje radnoga odnosa pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane 
Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN broj 123/03, 105/04 174/04, 
02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13). 
Pristupnici na natječaj uz prijavu prilažu životopis (opći podatci, podatci o školovanju i 
dosadašnjim radnim mjestima, sažet opis znanstvenoga i stručnoga rada), presliku domovnice, 
presliku diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju, presliku odluke 
o izboru u znanstveno zvanje te popis znanstvenih i stručnih radova. 
U prijavi na natječaj treba naznačiti točku natječaja na koju se prijava odnosi. 

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. 

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 18. lipnja 2014. Rok za podnošenje prijava je 30 
dana od objave u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Instituta za hrvatski jezik i 
jezikoslovlje. 

Prijave s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Institut za hrvatski 
jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Ulica Republike Austrije 16, s naznakom: »Za natječaj«. 
Zakašnjele se prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće razmatrati. 
O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u zakonskome roku. 
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