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r a s p i s u j e 

 

N A T J E Č A J 

za  izbor nastavnika i suradnika (m/ž) 

 

1. Jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstvenonastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanu, 

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

radnim vremenom 

 

2. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno nastavnom zvanju izvanredni profesor, za znanstveno 

područje prirodne znanosti, znanstveno polje fizika, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom  

 

3. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno nastavnom zvanju izvanredni profesor, za znanstveno 

područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana organizacija i tehnologija 

građenja, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom  

 

4. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno nastavnom zvanju izvanredni profesor, za znanstveno 

područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana prometnice, na neodređeno 

vrijeme, s punim radnim vremenom  

 

5. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno nastavnom zvanju izvanredni profesor, za znanstveno 

područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana prometnice, na neodređeno 

vrijeme, s punim radnim vremenom  

 

6. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno nastavnom zvanju izvanredni profesor, za znanstveno 

područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana prometnice, na neodređeno 

vrijeme, s punim radnim vremenom  

 

7. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno nastavnom zvanju izvanredni profesor, za znanstveno 

područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana prometnice, na neodređeno 

vrijeme, s punim radnim vremenom  

 

8. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand za znanstveno područje 

tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana geotehnika, na određeno vrijeme, s 

punim radnim vremenom 

 

9. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand za znanstveno područje 

tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana prometnice, na određeno vrijeme, s 

punim radnim vremenom 

 

10. jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, za znanstveno područje tehničke 

znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana materijali, na određeno vrijeme u 

trajanju od 24 mjeseca, s punim radnim vremenom, na teret HORIZON projekta AshCycle Integration of 

Underutilized Ashes into Material Cycles by Industry-Urban Symbiosis (Z-143-15) 

 

Dodatni uvjeti: 

- iskustvo u provođenju laboratorijskih ispitivanja građevinskih materijala 

- poznavanje engleskog jezika 

 

11. jednog doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, za znanstveno područje tehničke 

znanosti, znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, znanstvena grana materijali, na određeno vrijeme do 

kraja projekta, s punim radnim vremenom, na teret projekta „KK.01.1.1.07.0060-Kompozitni lagani panel s 

integriranom nosivom konstrukcijom“, u sklopu poziva „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i 

inovacije, KK.01.1.1.07“ 



 

Dodatni uvjeti: 

 - napredno poznavanja građevinskih materijala                                           

 

Uz prijavu za nastavna i suradnička radna mjesta  potrebno je priložiti: životopis s opisom nastavne, znanstvene i 

stručne djelatnosti, radove i popis radova, diplomu, domovnicu, 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 USRH, 46/07, 45/09, 
63/11,, 94/13, 139/13,  101/14 – Odluka USRH, 60/15, 131/17 i 96/18.). 
 

 

12. jednog izvršitelja na radno mjesto stručni suradnik, na teret projekta „Razvoj automatiziranog sustava za 

normiranje resursa kod energetski učinkovite gradnje (NORMENG)“, na određeno vrijeme do tri godine, s 

punim radnim vremenom 

 

Uvjeti: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i sveučilišni i stručni studij 

 

Rok natječaja 30 dana. 

 

Uz prijave potrebno je priložiti preslike: životopis, diplomu / svjedodžbu, domovnicu, elektronički zapis o 

radno-pravnom statusu s podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko 

osiguranje. 

 

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 hrvatskih branitelja:  

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20

ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

 

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

fra Andrije Kačića Miošića 26, 10 000 Zagreb ili na e-mail: pisarnica@grad.hr. 
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