
 
 
 
 
 
MUZEJ GRADA ILOKA 
Šetalište oca Mladena Barbarića 5 
32236 Ilok  
 
Ur.broj: 429-16 
U Iloku, 23.12.2016. god. 
 

Zavod za zapošljavanje 
PS Vukovar, ispostava Ilok 

 
 

 
Predmet: Dostava za objavu natječaja za obavljanje poslova kustosa u Muzeju grada Iloka na 
određeno vrijeme. 
 
 

Temeljem čl. 38. Statuta Muzeja grada Iloka, prema čl. 15. i 21. Pravilnika o 
unutrašnjem ustrojstvu Muzeja grada Iloka i Zakona o muzejima, Muzej grada Iloka raspisuje 
natječaj za obavljanje stručnih poslova na mjesto kustos Vježbenik u Muzeju grada Iloka. 

 
Uz obvezne priloge i ispunjavanje uvjeta natječaja rok za podnošenje prijava 

kandidata je  
7 dana od dana objave na službenoj stranici Muzej grada Iloka. 
 
Natječaj će se objaviti i na oglasnim pločama Muzeja grada Iloka i službenim 

stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 
 
 
 
 
 
 

• Prilažem propozicije natječaja 
 
 
 
 
 

Maja Barić, prof. 
Ravnateljica Muzeja grada Iloka 
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Temeljem čl. 38. Statuta Muzeja grada Iloka, prema čl. 15. i 21. Pravilnika o 

unutrašnjem ustrojstvu Muzeja grada Iloka i Zakona o muzejima, Muzej grada Iloka raspisuje 
 

NATJEČAJ 
 

za obavljanje stručnih poslova na mjesto kustos u Muzeju grada Iloka: 
 

Kustos/ica, Kulturno-povijesni odjel - jedan polaznik/polaznica 

Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno 
propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., i 46/07.),  

- 1 izvršitelj (m/ž) – na određeno vrijeme, 12 mjeseci, Vježbenik 
 
Uvjeti: 
(VSS) magistar/magistrica, odnosno stručni specijalist/stručna specijalistica 
Zvanje: Povjesničar, 
-aktivno poznavanje jednog svjetskog jezika 
-znanje rada na računalu 
-probni rad 2 mjeseca 

 
 
Prijavi obavezno priložiti: 
• vlastoručno potpisanu zamolba 
• životopis 
• presliku domovnice 
• Presliku osobne iskaznice 
• dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome) 
• uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), original 
• Presliku potvrde o radnom stažu (HZMO) 



 
Prijave slati na adresu MUZEJ GRADA ILOKA, n/r ravnateljica Maja Barić, 

Šetalište o. Mladena Barbarića 5, 32236 Ilok, navesti (Natječaj za kustosa). 
 
Rok za podnošenje prijava kandidata je 7 dana od dana objave na službenoj stranici 

Muzej grada Iloka. 
 
Natječaj će se objaviti i na oglasnim pločama Muzeja grada Iloka i službenim 

stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 
 

 
Maja Barić, prof. 

Ravnateljica Muzeja grada Iloka 


