
Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, sukladno izdanim suglasnostima i utvrđenim potrebama 
raspisuje  
 

N   A   T   J   E   Č   A   J 
 

I. Za izbor u suradničko zvanje 
 
1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, za rad na 
projektu, financiranom od strane Europske unije u znanstvenom području: Biomedicina i zdravstvo, 
u znanstvenom polju: Dentalna medicina, u znanstvenoj grani: Oralna kirurgija, na određeno vrijeme, u 
punom radnom vremenu (100%), na Zavodu za oralnu kirurgiju  
2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, za rad na 
projektu, financiranom od strane Europske unije u znanstvenom području: Biomedicina i zdravstvo, 
u znanstvenom polju: Dentalna medicina, u znanstvenoj grani: Protetika dentalne medicine, na 
određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (100%), na Zavodu za fiksnu protetiku  
3. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, u znanstvenom 
području: Biomedicina i zdravstvo, u znanstvenom polju: Kliničke medicinske znanosti, u znanstvenoj 
grani: Infektologija, na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 25% u odnosu na puno radno 
vrijeme, na Katedri za infektologiju u nastavnoj bazi Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević  
4. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand, u 
znanstvenom području: Biomedicina i zdravstvo, u znanstvenom polju: Dentalna medicina, u 
znanstvenoj grani: Parodontologija, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (100%), na Zavodu 
za parodontologiju  
 
II. Za izbor u nenastavno zvanje  
 
1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaja I. vrste, voditelj Službe pravnih, kadrovskih i 
općih poslova-ostala radna mjesta I. vrste, sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima 
složenosti poslova u javnim službama, rad na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, (100%) 
2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto položaja II. vrste, voditelj pododsjeka  sukladno Uredbi 
o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, rad na neodređeno 
vrijeme, u punom radnom vremenu (100%) u Službi za financijsko-računovodstveno poslovanje 
3. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto stručnog suradnika/informatičara, radno mjesto I. 
vrste-stručni suradnik, sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova 
u javnim službama, rad na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu (100%) 
4. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto spremačice, radno mjesto IV. vrste, sukladno Uredbi o 
nazivima radnih mjesta i složenosti poslova u javnim službama, rad na neodređeno vrijeme, u punom 
radnom vremenu (100%) 
 
UVJETI:  
 
I. Za izbor u suradničko zvanje  
Za radna mjesta za izbor u suradničko zvanje pod točkom 1., 2., 3. i 4. pristupnici moraju ispunjavati 
uvjete propisane zakonom koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje, Statutom Sveučilišta 
u Zagrebu i Statutom Stomatološkog fakulteta u Zagrebu.  
Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu: 

- životopis 
- diplomu o završenom studiju dentalne medicine u izvorniku ili ovjerenom presliku  
- popis radova i radove, ukoliko ih pristupnik ima  
- potvrde o citiranosti i indeksiranosti radova.  

 
II. Za izbor u nenastavno zvanje  
1. Za izbor na radno mjesto voditelj Službe pravnih, kadrovskih i općih poslova, pristupnici trebaju 
ispunjavati sljedeće uvjete:  

- VSS, pravni fakultet 
- tri godine radnog iskustva na pravnim poslovima  
- znanje engleskog jezika 
- znanje rada na računalu. 

     Pristupnici uz prijavu prilažu: 
- životopis 



- diplomu o završenom pravnom fakultetu u izvorniku ili ovjerenom presliku 
- dokaz o radnom iskustvu-elektronički ispis radnog staža od strane Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje 
- dokaz o znanju engleskog jezika 
- dokaz o znanju rada na računalu.  

2. Za izbor na radno mjesto položaj II vrste voditelj pododsjeka na poslovima računovodstva, pristupnici 
trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: 
      -     završeni preddiplomski  sveučilišni/stručni studij ekonomskog usmjerenja 
      -     dvije godine radnog iskustva 

- znanje engleskog jezika  
- znanje rada na računalu . 

     Pristupnici uz prijavu prilažu:  
- životopis 
- diplomu o završenom preddiplomskom sveučilišnom/stručnom studiju ekonomskog usmjerenja 

u izvorniku ili ovjerenom presliku  
- dokaz o radnom iskustvu-elektronički ispis radnog staža od strane Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje  
- dokaz o znanju engleskog jezika  
- dokaz o znanju rada na računalu.  

3. Za izbor na radno mjesto stručni suradnik/informatičar, pristupnici trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: 
- odlično poznavanje računalnog hardvera 
- poznavanje osnova programiranja (C jezik) 
- osnove rada sa bazama podataka (MS SQL i MySQL) 
- osnove rada na Linuxu (debian i Ubuntu) 
- osnove rada na Windows Serveru  
- osnove rada sa Cisco mrežnom opremom 
- osnove HTML-a.  

     Pristupnici uz prijavu prilažu:  
- životopis  
- diploma o završenom preddiplomskom sveučilišnom ili preddiplomskom stručnom studiju 

informatike u izvorniku ili ovjerenom presliku 
- dokaz o znanju engleskog jezika.  

4. Za izbor na radno mjesto spremačice, pristupnici uz prijavu prilažu: 
- svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi u izvorniku ili ovjerenom presliku. 

 
Obavijesti o uvjetima natječaja objavljene su na službenoj mrežnoj stranici Stomatološkog 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: www.sfzg.unizg.hr 
 
Prijave na natječaj za radna mjesta u suradničkom zvanju podnose se u roku od trideset (30) 

dana, od dana objave u „Narodnim novinama“, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama, na oglasnoj 
ploči Stomatološkog fakulteta te objave na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga 
istraživačkog prostora (EURAXESS), s time da navedeni rok teče od dana posljednje izvršene objave u 
naznačenim sredstvima priopćavanja.  

Prijave na natječaj za radna mjesta u nenastavnim zvanjima podnose se u roku od osam (8) 
dana, od dana objave u „Narodnim novinama“, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama, na oglasnoj 
ploči Stomatološkog fakulteta te objave u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.  

Prijave za sva radna mjesta, s dokazima o ispunjavanju uvjeta sa svim prilozima, naznačenima 
u ovom natječaju dostavljaju se na adresu: 

 
Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet 

Tajništvo, 
Petrinjska 34, 10 000 Zagreb 

s naznakom „Za natječaj“ 
 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.  

http://www.sfzg.unizg.hr/

