
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 

GRAĐEVINSKI FAKULTET 

Fra Andrije Kačića Miošića 26 

10001 ZAGREB 

donosi odluku o 

PONIŠTENJU NATJEČAJA 

 

objavljenog  dana 28. rujna 2018. u „Narodnim novinama“ broj 87 - oglasne stranice (5554),  na 

Internet stranici Fakulteta, te u Večernjem listu   

 

- jednog izvršitelja za radno mjesto I vrste u suradničkom zvanju asistent, za znanstveno područje 

tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, grana organizacija i tehnologija građenja, na 

određeno vrijeme, s punim radnim vremenom (do povratka zaposlenice)   

 

i    r a s p i s u j e 

 

N A T J E Č A J 

za  izbor nastavnika i suradnika (m/ž) 

 

I) 

 

- jednog izvršitelja za radno mjesto I vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, za 

znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, grana 

tehnička mehanika (mehanika krutih i deformabilnih tijela), na neodređeno vrijeme, s punim 

radnim vremenom     

  

- jednog izvršitelja za radno mjesto I vrste u znanstveno-nastavnom zvanju docent, za znanstveno 

područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, grana nosive konstrukcije, na 

neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom      

             

- jednog izvršitelja za radno mjesto I vrste u suradničkom zvanju asistent, za znanstveno područje 

tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, grana tehnička mehanika 

(mehanika krutih i deformabilnih tijela), na određeno vrijeme (do povratka zaposlenice), s punim 

radnim vremenom    

   

- jednog izvršitelja za radno mjesto I vrste u suradničkom zvanju asistent, za znanstveno područje 

tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, grana tehnička mehanika 

(mehanika krutih i deformabilnih tijela), na određeno vrijeme (do povratka s rodiljnog dopusta), s 

punim radnim vremenom      

 

- jednog doktoranda za radno mjesto I vrste u suradničkom zvanju asistent, za znanstveno područje 

prirodne znanosti, znanstveno polje matematika, na određeno vrijeme (4 godine), s punim radnim 

vremenom, na projektu „Diofantska geometrija i primjene“, financiranom od Hrvatske zaklade za 

znanost     

Obvezni uvjeti: završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij, ukupan prosjek ocjena na 

prethodnim razinama studija koji osigurava upis na doktorski studij 

Dodatni kriteriji: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad, 

sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim 

konferencijama 

 

Uz prijave za znanstveno-nastavna  i suradnička radna mjesta  potrebno je priložiti: 

- biografiju s opisom nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti (2x) 

- radove i popis radova(2x) 

- diplomu (preslik 2x) 

- domovnicu (preslik 2x). 

- elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje 



 

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka i Rješenja 

USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13. i 101/14 - Odluka i Rješenja USRH, 60/15 – Odluka 

USRH i 131/17). 

 

Rok natječaja 30 dana. 

 

II) 

- jednog doktoranda za radno mjesto I vrste u suradničkom zvanju asistent, za znanstveno područje 

tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana materijali, na 

određeno vrijeme (3 godine), s punim radnim vremenom, na teret Hrvatske zaklade za znanost, na 

projektu „Alternativna veziva za beton: razumijevanje mikrostrukture za predviđanje trajnosti“.  

 

Više o projektu moguće je pronaći na službenoj stranici Građevinskog fakulteta 

http://www.grad.unizg.hr/zavod_za_materijale/znanstvena_djelatnost 
 

Obavezni uvjeti za prijavitelja: završen sveučilišni diplomski studij građevinarstva, ukupan 

prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom i diplomskom) koji 

osigurava upis na doktorski studij. 

 

Dodatni kriterij: vrlo dobro poznavanje engleskog jezika, osnove poznavanja građevinskih 

materijala i tehnologije betona. 

 

Popis dokumenata potrebnih u natječaju: 

− preslika diplome (preddiplomski i diplomski studij) 

− životopis 

− motivacijsko pismo na engleskom jeziku 

− domovnicu   

− elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje 

 

- dva doktoranda za radno mjesto I vrste u suradničkom zvanju asistent, za znanstveno područje 

tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana materijali, na 

određeno vrijeme (3 godine), s punim radnim vremenom, na teret Hrvatske zaklade za znanost i 

Švicarske zaklade za znanost, na projektu „Advanced Low CO2 Cementitious Materials“ 

 

Više o projektu moguće je pronaći na službenoj stranici Građevinskog fakulteta 

http://www.grad.unizg.hr/zavod_za_materijale/znanstvena_djelatnost 
 

Obavezni uvjeti za prijavitelja: završen sveučilišni diplomski studij građevinarstva, ukupan 

prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom i diplomskom) koji osigurava 

upis na doktorski studij. 

  

Dodatni kriterij: sposobnost pisanja i komuniciranja na engleskom jeziku, napredno 

poznavanje građevinskih materijala i tehnologije betona, mogućnost dužih boravaka u 

inozemstvu. 

 

Popis dokumenata potrebnih u natječaju: 

− preslika diplome (preddiplomski i diplomski studij) 

− životopis 

− motivacijsko pismo na engleskom jeziku 

− domovnicu  

− elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje 

 

http://www.grad.unizg.hr/zavod_za_materijale/znanstvena_djelatnost
http://www.grad.unizg.hr/zavod_za_materijale/znanstvena_djelatnost


- dva doktoranda za radno mjesto I vrste u suradničkom zvanju asistent, za znanstveno područje 

tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana materijali, na 

određeno vrijeme (3 godine), s punim radnim vremenom, na teret europskog projekta  „PhD 

Training Network on Durable, Reliable and Sustainable Structures with Alkali-Activated Materials 

H2020-MSCA-ITN-2018“. 

 

Više o projektu moguće je pronaći na službenoj stranici Građevinskog fakulteta 

http://www.grad.unizg.hr/zavod_za_materijale/znanstvena_djelatnost 
 

Obavezni uvjeti za prijavitelja: završen sveučilišni diplomski studij građevinarstva, ukupan 

prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom i diplomskom) koji 

osigurava upis na doktorski studij. 

 

Obavezan uvjet propisan od strane Europske komisije za MARIE SKŁODOWSKA-

CURIE Akcije ITN je da kandidat nije boravio u Republici Hrvatskoj duže od 12 

mjeseci tijekom 3 godine prije početka projekta. 

  

Dodatni kriterij: sposobnost pisanja i komuniciranja na engleskom jeziku, napredno 

poznavanja građevinskih materijala i tehnologije betona, osnovno poznavanje kemije veziva, 

voljnost za dužim boravcima u inozemstvu. 

 

Popis dokumenata potrebnih u natječaju na engleskom jeziku: 

− preslika diplome (preddiplomski i diplomski studij) 

− životopis 

− motivacijsko pismo na engleskom jeziku. 

 

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka i Rješenja 

USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13. i 101/14 - Odluka i Rješenja USRH, 60/15 – Odluka 

USRH i 131/17). 

 

Rok natječaja 45 dana. 

 

III) 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na 

natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi 

određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri 

zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima 

utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da 

zadovoljavaju sve uvjete natječaja – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva 

hrvatskihbranitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljava

nje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJ

AVANJU.pdf. 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

Prijave se podnose  poštom na Urudžbeni zapisnik na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Građevinski 

fakultet, fra Andrije Kačića Miošića 26, 10 000 Zagreb. 

http://www.grad.unizg.hr/zavod_za_materijale/znanstvena_djelatnost
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

