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Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća od 20. studenoga 2018. godine, raspisuje se 
 
 

N A T J E Č A J za izbor 
 
 
1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu redovitog profesora u 

trajnom zvanju, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehničku 
mehaniku na Katedri za eksperimentalnu mehaniku  

 
2. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda, na HRZZ 

istraživačkom projektu „Advanced Computer Modelling for Emission Reduction by development 
of the Eulerian multiphase method – ACMER“, s vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme (za 
vrijeme trajanja projekta) u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Katedri za 
energetska postrojenja i energetiku 

 
3. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda, na projektu 

„Nacionalni referentni laboratorij za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne 
pokretne strojeve“, financiranom iz strukturnih fondova, na određeno vrijeme (do kraja projekta) u 
Zavodu za motore i transportna sredstva u Laboratoriju za motore i vozila 

 
4. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih 

znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za materijale na Katedri za materijale i tribologiju 
 
5. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih 

znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehnologiju na Katedri za oblikovanje 
deformiranjem, na određeno vrijeme 

 
6. Tri suradnika u suradničkom zvanju naslovnog asistenta, za područje tehničkih znanosti, 

znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za konstruiranje 
 
 
Svi kandidati uz prijavu na Natječaj trebaju ispunjavati Opće uvjete propisane Zakonom o  znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 139/2013), Statutom Sveučilišta u Zagrebu, Statutom 
Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta strojarstva i brodogradnje. 
 
Uz Prijavu na Natječaj svi kandidati trebaju priložiti sljedeće: 

1. Dokaz o ispunjavanju gore navedenih uvjeta 
2. Životopis 
3. Bibliografiju, te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti 
 

Na objavljeni Natječaj mogu se javiti osobe oba spola. Natječaj je otvoren 30 dana. Prijave o dokazima 
o ispunjavanju uvjeta predaju se u roku od 30 dana od objave Natječaja na adresu: Sveučilište u Zagrebu, 
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Ivana Lučića 5, s naznakom „Za Natječaj“. O rezultatima 
Natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 


