
 

 
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 nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto izvanredni profesor, za 

znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana 

organizacija i tehnologija građenja, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom. 

 

- jednog nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto docent, za znanstveno 

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

radnim vremenom 

 

- tri nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto docent, 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 

 

Uz prijave za znanstveno-nastavna 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 - stručni suradnik, na određeno vrijeme s punim 

radnim vremenom u trajanju od 12 mjeseci, za rad na projektu IEE/13/BWI/722/SI2.680179 

 

Uvjeti: 

- završen Gradjevinski fakultet, diplomski studij 

- iskustvo za rad na minimalno dva EU projekta  

- minimalno 5 godina radnog iskustva 
 

- jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik, na određeno vrijeme s punim 

radnim vremenom u trajanju od 12 mjeseci, za rad na projektu JANAF 

 

Uvjeti: 

- završen Gradjevinski fakultet, diplomski studij 

- ovlašteni inženjer pri Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva 

- minimalno 5 godina radnog iskustva 

- iskustvo u znanstveno-istraživačkom radu 

 



 

- jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik, na određeno vrijeme s 50% 

radnog vremena u trajanju od 12 mjeseci, za rad na projektu FP7 ANAGENNISI 

 

Uvjeti: 

- završen Gradjevinski fakultet, diplomski studij 

- iskustvo za rad na minimalno dva EU projekta  

- minimalno 5 godina radnog iskustva 

- iskustvo u znanstveno-istraživačkom radu 
 

Rok natječaja 30 dana. 

 

III.  

- jednog izvršitelja za radno mjesto I vrste - stručni suradnik - projektni administrator, na 

određeno vrijeme s 50% radnog vremena u trajanju od 15 mjeseci, za rad na projektu Razvoj i 

primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području visokog obrazovanja građevinskih 

inženjera 

 

Pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, pristupnici moraju ispunjavati i sljedeće uvjete: 

- završen diplomski sveučilišni studij iz područja tehničkih ili društvenih znanosti. 

 

Dodatni uvjeti: 

- iskustvo u administraciji projekata 

- poznavanje engleskog jezika 

- spremnost na timski rad. 

Uz prijavu, pristupnici natječaju obvezni su priložiti: 

- izvornik ili ovjerenu presliku diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju 

- dokaze o ispunjavanju dodatnih kriterija. 

 

Rok natječaja 8 dana. 

 

Uz prijavu na točke II. i III. potrebno je priložiti: 

- životopis 

- preslik domovnice 

- preslik svjedodžbe /diplome 

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

mirovinsko osiguranje 

 

III. 

 

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

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


