
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet raspisuje 
 

NATJEČAJ 
 

za prijem zaposlenika (m/ž) u radni odnos 
 

1. radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik za pravne poslove, na određeno vrijeme od jedne 

godine, u punom radnom vremenu, uz probni rad od šest mjeseci - 1 izvršitelj 
Uvjeti: 

 završen diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, polje prava 
 najmanje 4 godine radnog iskustva u struci, prednost radno iskustvo u sustavu znanosti i visokog 

obrazovanja 
 znanje rada na osobnom računalu 
 aktivno znanje engleskog jezika 
 
2. radno mjesto III. vrste  (portir),  na određeno vrijeme od jedne godine, u punom radnom 

vremenu, uz probni rad od dva mjeseca - 1 izvršitelj 
Uvjeti: 

 SSS 
 znanje rada na računalu 
 položen vozački ispit B kategorije 

 

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:  
1. životopis (navesti kontakt podatke)  
2. dokaz o traženom stupnju obrazovanja  
3. elektronički zapis s podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna 

knjižica) ne stariji od dana objave natječaja 
4. odgovarajući dokaz o radu na istim ili sličnim poslovima za koje je raspisan natječaj 
5. uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda – ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka 

za podnošenje prijava 
6. dokaz o državljanstvu  

 

Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, potpunu i pravovremenu 
prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima, te koja u potpunosti ispunjava sve uvjete natječaja. 

 

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: 
(https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke odnose/zaposljavanje/prednost-
pri-zaposljavanju/738) 
 

Kandidate će se odabrati na temelju navedenih uvjeta i obavljenih razgovora i testiranja onih kandidata 
koji zadovoljavaju tražene uvjete, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni putem e-adrese koju iskažu 
u prijavi. 
 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. 
 

Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Šumarski fakultet kao voditelj zbirke 
osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe 
natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka. 
 

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.. 
 

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta šalju se na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Šumarski 
fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb. 
 

Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati. 
Pristupnici će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja. 
 

    
Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet 


