
                   SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE 
                        Zagreb, Ivana Lučića 5 
 
Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća od 17. rujna 2019. godine, raspisuje se 

 
 

N A T J E Č A J za izbor 
 
 

1. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda, za područje tehničkih 
znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za konstruiranje na Katedri za konstruiranje i razvoj 
proizvoda.  

2. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih znanosti, 
znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku mehaniku na Katedri za eksperimentalnu mehaniku. 

3. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje prirodnih znanosti, 
znanstveno polje matematika, na Katedri za matematiku. Poništava se prethodno raspisan natječaj objavljen u 
javnim glasilima dana 19. srpnja 2019. godine. 

4. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, na projektu „Wind and Sea Loads on 
Energy Structures – WESLO“, s vlastitim financiranjem na određeno vrijeme od 4 godine, za područje 
tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za mehaniku fluida na Katedri za aerodinamiku 
okoliša i konstrukcija. Poništava se prethodno raspisan natječaj objavljen u javnim glasilima dana 19. srpnja 
2019. godine. 

5. 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 (zamjena za rodiljni 
dopust). Poništava se prethodno raspisan natječaj objavljen u javnim glasilima dana 21. lipnja 2019. godine. 

 
Pristupnici koji se natječu za radno mjesto pod rednim brojem 3. moraju ispuniti i dodatni uvjet, a to je prosjek ocjena 
na svim razinama studija (preddiplomskom i diplomskom) veći od 4,0.  
 
Pristupnici koji se natječu za radno mjesto pod rednim brojem 4. moraju ispuniti i dodatne uvjete: iznadprosječan uspjeh 
na preddiplomskom i diplomskom studiju tehničkog smjera, polje strojarstvo, vrlo dobro predznanje iz mehanike fluida, 
aerodinamike, mehanike i matematike, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, interes za eksperimentalni 
rad, a prednost imaju kandidati sa predznanjem iz računalne dinamike fluida. 
 
Svi kandidati uz prijavu na Natječaj trebaju ispunjavati Opće uvjete propisane Zakonom o  znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju (NN broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 
60/15, 131/17) te 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 

 
Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi 
na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi 
pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za 
pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim 
braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog 
prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-
branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403. 
 
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“.  
 
Natječajna dokumentacija odnosno podatci o kandidatima čuvaju se tri mjeseca od dana sklapanja ugovora o radu s 
odabranim kandidatom. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s time da svaki kandidat do isteka roka 
čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju u pisarnici poslodavca. 
 
O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 


