
 

N A T J E Č A J  
  

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnika na projektu K.K.05.1.1.02.0009 „Mjere 
prilagodbe klimatskim promjenama za održivo upravljanje prirodnim resursima – „MEMORIE“, u 
sklopu Poziva „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim 
promjenama“ (ref. broj K.K.05.1.1.02) Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, iz 
područja biotehničkih znanosti, polje šumarstva, na određeno vrijeme u trajanju od 36 mjeseci, 
u punom radnom vremenu – 2 izvršitelja.  

  

UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA:   

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete: 

- završen sveučilišni diplomski studij šumarstva ili urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša 

- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu 

- iskustvo u terenskim i laboratorijskim istraživanjima u šumarstvu ili zaštiti prirode i okoliša  

- vozačka dozvola B kategorije 

  

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pojmovi koji se koriste 
u ovom natječaju, a koji imaju rodni značaj, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom 
rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod. 

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, te da su ostvarili najbolje rezultate na 
intervjuu.  

Kandidati su obavezni uz prijavu na natječaj dostaviti:  



- životopis, 

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi, 

- dokaz o državljanstvu, 

- vlastoručno potpisanu izjavu – izričiti pristanak pristupnika da se obavijest o 
rezultatu natječaja objavi na službenoj stranici Šumarskoga fakulteta 

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. 

Kandidati koji u potpunosti ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja, na temelju uredne, potpune 
i pravovremene prijave, bit će pozvani na razgovor s Povjerenstvom za provođenje natječajnog 
postupka (intervju). U slučaju većeg broja kandidata (više od 5) provodi se predselekcijski 
postupak između kandidata koji u potpunosti udovoljavaju uvjetima natječaja, te koji su podnijeli 
potpunu, urednu i pravovremenu prijavu, i to usporednim ocjenjivanjem informacija sadržanih u 
njihovom životopisu. Na temelju rezultata predselekcijskog postupka utvrđuje se lista kandidata 
koji se pozivaju na razgovor s članovima Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka 
(intervju).  

Za kandidata koji se nije odazvao razgovoru (intervjuu) u vrijeme i na mjesto, prema posebnom 
pozivu, smatrat će se da je odustao od natječajnog postupka. 

Strani državljani trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika. 

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.  

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od objavljivanja natječaja u "Narodnim 
novinama".  

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Sveučilište u 
Zagrebu Šumarski fakultet, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, s naznakom „za natječaj“.  

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem internetske  
stranice Šumarskoga fakulteta (www.sumfak.unizg.hr). 


