
  

 
 

 
Broj: 76-8/03.2020. 
Zagreb, 2. ožujka 2020. 
 
Na temelju članka 41 Zakona o ustanovama, članka 32 st. 2 Statuta Instituta za filozofiju i 
odluke Upravnog vijeća Instituta za filozofiju donesene 30. siječnja 2020. godine, raspisuje se 
 
NATJEČAJ 
za imenovanje ravnatelja Instituta za filozofiju na četiri godine 
 
Za ravnatelja Instituta može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: 
1. da je upisana u Upisnik znanstvenika najmanje u znanstvenom zvanju znanstvenog suradnika 
2. da je istaknuti znanstvenik u području djelatnosti Instituta te da ima međunarodni ugled i 
iskustvo u vođenju i upravljanju znanstvenim projektima, programima ili ustanovama  
 
Pristupnici su obvezni pisanoj prijavi priložiti izvornik ili ovjereni preslik sljedećih 
dokumenata: 
– životopis 
– dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti 
– odluku o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika ili više zvanje 
– bibliografiju 
– uvjerenje da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak 
– prijedlog programa rada Instituta u mandatnom razdoblju 
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim 
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), članku 48.f 
Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 
108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i 
zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14 i 39/18) dužni su u prijavi na 
natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema 
posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o 
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) 
dužni su uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i 
dokaze propisane člankom 103., stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog 
rata i članovima njihovih obitelji, a koje mogu pronaći na poveznici Ministarstva hrvatskih 
branitelja: 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%
20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf 
U skladu s čl. 13 st. 2 Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim 
uvjetima, mogu javiti osobe oba spola. 
Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, javnom tisku i na mrežnim stranicama Instituta: 
www.ifzg.hr. 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama. 
O rezultatu izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za 
podnošenje prijava. 
Prijave se šalju na adresu: Institut za filozofiju, Zagreb, Ulica grada Vukovara 54, s naznakom: 
»Natječaj za ravnatelja Instituta za filozofiju«. 
Nepotpune prijave neće se razmatrati. 


