
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
METALURŠKI FAKULTET 

 
raspisuje 

 
JAVNI NATJEČAJ 

 
za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto projektnog administratora na projektu Centar za 
ljevarstvo – SIMET u punom radnom vremenu na određeno vrijeme od 36 mjeseci s predviđenim 
početkom rada 1. veljače 2019.  
 
Radno mjesto financirano je iz Europskog fonda za regionalni razvoj – Operativnog programa 
''Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.''. 
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
 
Opis radnog mjesta: 
Projektni administrator (m/ž) bit će zadužen za kompletno administriranje projekta, projektno 
izvješćivanje (financijsko i narativno), sudjelovanje u pripremi i provedbi postupaka javne nabave 
opreme i usluga planiranih u projektu, planiranje događanja i sastanaka u projektu te 
komuniciranje s projektnim partnerima. 
 
Pristupnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete: 

- VSS (sveučilišni diplomski i/ili specijalistički diplomski stručni studij),  
- aktivno znanje engleskog jezika, 
- poznavanje rada na računalu, 
- važeći certifikat u području javne nabave ili djelatno i administrativno sudjelovanje u 

postupcima javne nabave u svojstvu ovlaštenog predstavnika naručitelja, 
- najmanje jedna godina iskustva u provedbi projekata iz fondova EU u svojstvu voditelja, 

asistenta ili administratora na projektu. 
 
Pristupnici moraju ispunjavati i sljedeće dodatne uvjete: 

- prethodno iskustvo rada u timu, 
- izražene komunikacijske i organizacijske vještine, 
- visoki stupanj odgovornosti i samostalnosti u radu, 
- proaktivni pristup rješavanju izazova. 

 
Uz prijavu na natječaj pristupnici moraju priložiti (u tiskanom obliku i na CD-u): 

- životopis na hrvatskom jeziku, 
- motivacijsko pismo u kojem će naznačiti svoje dosadašnje iskustvo u radu na 

projektima i motivaciju za rad na ovom projektu, 
- važeći certifikat u području javne nabave ili dokaz o djelatnom i administrativnom 

sudjelovanju u postupcima javne nabave u svojstvu ovlaštenog predstavnika naručitelja 
kojim se dokazuje da pristupnik poznaje Zakon o javnoj nabavi i da je aktivno 
sudjelovao u pripremi i provedbi postupaka javne nabave. 

 
 
 
 



Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u 
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod 
jednakim uvjetima. Da bi ostvario to pravo, dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju 
propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o 
priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen. 
 
 
Prijavljeni kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na razgovor i/ili testiranje kod poslodavca, a 
nakon toga opcionalno podvrgnuti postupku profesionalne selekcije Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje. 
 
Potpuna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. 
Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i 
potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i 
nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na 
dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj te osobe 
koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na 
natječaj niti će se obavještavati o rezultatima natječaja. 
 
Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave na natječaj s traženom 
dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet, Aleja 
narodnih heroja 3, 44000 Sisak, s naznakom prijave na natječaj ''administrator projekta''.  
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Sisak, 15. studenog 2018. godine 




