
SVEUČILIŠTE U ZADRU, raspisuje 

NATJEČAJ 

Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos zaposlenika (m/ž) na radno mjesto:  

stručni suradnik u Poslovnoj službi - na određeno vrijeme (do povratka radnika s bolovanja), s nepunim 

radnim vremenom (8 sati tjedno, odnosno do 180 sati godišnje sukladno članku 61. st. 3. Zakona o radu). 

Opis poslova: 

 obavlja poslove prema postupku propisanom Zakonom o javnoj nabavi za potrebe Rektorata, 

sveučilišnih odjela i drugih ustrojbenih jedinica 

 obavlja druge odgovarajuće poslove po nalogu rektora i prorektora. 

Pristupnici moraju ispunjavati propisane uvjete i to:  

 završen preddiplomski sveučilišni studij,  

 posjedovanje važećeg certifikata u području javne nabave, 

 poznavanje rada na osobnom računalu, 

 poznavanje jednog svjetskog jezika, 

 najmanje tri godine radnog iskustva u poslovima javne nabave,  

 

Uz ponudu za natječaj kandidati su dužni dostaviti: 

 životopis, 

 dokaz o stručnoj spremi, 

 potvrdu da nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne stariji od šest mjeseci), 

 dokaz o državljanstvu, 

 potvrda HZMO-a o radnom stažu, ne starije od dana natječaja, 

 suglasnost poslodavca sukladno članku 61. st. 3. Zakonu o radu. 

 

Mjesto rada je u Zadru. 

Prijave na natječaj dostaviti na adresu: Sveučilište u Zadru, 23000 Zadar, M. Pavlinovića 1. 

 

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete može se provesti provjera znanja, 

sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju. U slučaju provedbe navedenih provjera 

kandidati su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj. 

 

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra 

se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na 

način kako je navedeno u natječaju. 

Rok prijave za natječaj teče 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. 


