
 

 
 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA 

 

 

KLASA: 602-04/14-08/00093 

URBROJ: 533-04-19-0143 

 

Zagreb,  15. siječnja 2019. 

 

Na temelju članka 12. stavka 4. točke 4. i stavka 5. istoga članka Zakona o Hrvatskome 

kvalifikacijskom okviru (Narodne novine, broj 22/2013., 41/2016. – Odluka Ustavnog suda Republike 

Hrvatske i 64/2018.) te članaka 39. i 40. Pravilnika o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira 

(Narodne novine, broj 62/2014.), Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje sljedeći  

PONOVLJENI JAVNI POZIV 

za prijavu kandidata za imenovanje jednoga sektorskog stručnjaka predstavnika 

 poslodavaca za člana Sektorskog vijeća XXIII. Povijest, znanost o umjetnosti, arheologija, 

etnologija i antropologija 

I. 

Sektorska vijeća su savjetodavna i stručna tijela koja se skrbe o razvoju ljudskih potencijala u skladu s 

potrebama tržišta rada u pojedinim sektorima. Sastav, djelokrug i poslovnik sektorskih vijeća utvrđeni 

su Zakonom o Hrvatskome kvalifikacijskom okviru i Pravilnikom o Registru Hrvatskoga 

kvalifikacijskog okvira.  

II. 

Sektorsko vijeće sastoji se od predsjednika i deset članova, i to: 

 

- jednog predstavnika ministarstava nadležnih za odgovarajući sektor;  

- jednog predstavnika agencije nadležne za znanost i visoko obrazovanje ili agencije nadležne 

za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ili agencije nadležne za odgoj i obrazovanje; 

- jednog predstavnika Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje;  

- osam sektorskih stručnjaka odabranih na temelju javnoga poziva, sukladno odredbama Zakona 

o Hrvatskome kvalifikacijskom okviru i Pravilnika o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog 

okvira, i to dvaju predstavnika poslodavaca, triju predstavnika obrazovnih ustanova, dvaju 

predstavnika reprezentativnih sindikata među kojima je jedan iz obrazovnoga sektora i jedan 

iz gospodarskoga sektora te jednog predstavnika strukovne udruge. 

 

Predsjednika i članove sektorskog vijeća imenuje ministar nadležan za obrazovanje i znanost na rok od 

četiri godine.  

 

III. 

Ovim javnim pozivom traži se prijava kandidata za imenovanje jednoga sektorskog stručnjaka 

predstavnika poslodavaca za člana Sektorskog vijeća XXIII. Povijest, znanost o umjetnosti, 

arheologija, etnologija i antropologija. Za sektorskoga stručnjaka može biti prijavljena osoba koja 

posjeduje radno iskustvo od najmanje pet godina relevantno za djelokrug poslova i kvalifikaciju 

odgovarajućega profila s obzirom na Sektorsko vijeće XXIII. Povijest, znanost o umjetnosti, 

arheologija, etnologija i antropologija. Uvjet za imenovanje je i nepostojanje pravomoćne sudske 

presude za počinjenje kaznenog djela. 



 

 
 

 

IV. 

 

Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti pojedinci ili ih može predložiti relevantna institucija. Na temelju 

prispjelih prijava na ovaj javni poziv ministar znanosti i obrazovanja imenovat će jednoga sektorskog 

stručnjaka predstavnika poslodavaca za člana Sektorskog vijeća XXIII. Povijest, znanost o umjetnosti, 

arheologija, etnologija i antropologija.  

 

V. 

Prijave, uz koje se obvezno prilažu životopis u Europass formatu, uvjerenje nadležnoga suda da se 

protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, motivacijsko pismo i dokazi o ispunjavanju uvjeta iz točke 

III. javnoga poziva podnose se u pisanome obliku u roku od 30 dana od dana objave javnoga poziva 

na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, na sljedeću adresu: Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja, Uprava za visoko obrazovanje, Odjel za Hrvatski kvalifikacijski okvir, Donje Svetice 38, 

10 000 Zagreb, s naznakom: „Prijava kandidata za člana Sektorskog vijeća XXIII. Povijest, znanost o 

umjetnosti, arheologija, etnologija i antropologija“. 

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja  

 

 

 

 


