
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 

GRAĐEVINSKI FAKULTET 

Fra Andrije Kačića Miošića 26 

10001 ZAGREB 

 

 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 redoviti profesor, 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 znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor, za 

znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno polje matematika, na neodređeno vrijeme, s 

punim radnim vremenom      

 

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

područje prirodne znanosti, znanstveno polje matematika, na Katedri za matematičke predmete, na 

određeno vrijeme, s punim radnim vremenom      

 

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). 

 

Rok natječaja 30 dana. 

 

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). 

 

II) 

 

- jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste – diplomirani knjižničar, na neodređeno vrijeme, s 

punim radnim vremenom  

 

Uvjeti: 

- završen odgovarajući diplomski sveučilišni studij informacijske znanosti smjer bibliotekarstvo 

(magistar struke), odnosno prijašnji sveučilišni diplomski studij (VSS) 

- poznavanje rada na osobnom računalu 

- poznavanje dva strana jezika 

- položen stručni ispit ili obveza polaganja stručnog ispita u probnom roku od 6 mjeseci  

- poznavanje rada na osobnom računalu 

- vještina komunikacije s ljudima. 

 Rok natječaja 15 dana. 

    

- jednog izvršitelja na radno mjesto II. vrste – viši stručni referent (referent u studentskoj 

referadi), na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom 

 

Uvjeti: 

- završen stručni ili sveučilišni studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti 



- znanje rada na osobnom računalu 

- znanje engleskog jezika 

- vještina komunikacije s ljudima 

 

Rok natječaja  8 dana. 

 

- jednog izvršitelja na radno mjesto IV vrste - spremačica, na određeno vrijeme, s punim radnim 

vremenom  

Uvjeti. 

- PKV ili završena osnovna škola 

 

Uz prijave pod točkom II)  potrebno je priložiti:  

- životopis,  

- preslik domovnice,  

- preslik svjedodžbe ili diplome,  

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

mirovinsko osiguranje i druge dokaze o pravu prednosti po posebnim zakonima ako se 

kandidat na njega poziva.  

 

Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o 

profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14), radi 

utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova spremačice bit će upućen na liječnički 

pregled. 

 

Rok natječaja  8 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. 

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

