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Rijeka, 22. veljače 2023. 

Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća Sveučilište u Rijeci, Fakultet za matematiku 
raspisuje 

N A T J E Č A J 
 
1. za izbor na slobodno radno mjesto jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno 

mjesto docent za znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, 
na neodređeno puno radno vrijeme s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više 
radno mjesto. 

 
Uvjeti: Pristupnici za izbor moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom 
obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine br. 119/2022, članci 39., 40. i 119.).  
 
Prijavi na natječaj za slobodno radno mjesto potrebno je priložiti:  

- životopis s opisom nastavnog, znanstvenog  i stručnog rada,  
- presliku identifikacijske isprave, a strani državljani i dokaz o poznavanju hrvatskog 

jezika, razina (C1) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike,  
- dokaz o završenom studiju i akademskom stupnju (priložiti potvrdnicu ili uvjerenje o 

nostrifikaciji ukoliko je akademski stupanj postignut izvan Republike Hrvatske),  
- popis znanstvenih i stručnih radova te separati radova, eventualne nagrade i 

priznanja i drugo relevantno za natječaj. 
 
Rok za podnošenje prijave za slobodno radno mjesto je 30 dana od objave u Narodnim 
novinama. Prijave i dokazi o ispunjavanju kriterija s potrebnom dokumentacijom podnose se 
u elektroničkom obliku na e-adresu: math@math.uniri.hr 
  
Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe obaju spolova. Nepotpune i 
nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
 
Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa: Zakona o hrvatskim braniteljima iz 
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), čl. 48.f Zakona 
o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 
108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i 
zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), čl. 48. Zakona o 
civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21), čl. 22. Ustavnog zakona o 
pravima nacionalnih manjina (NN br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) pozivaju na pravo 
prednosti pri zapošljavanju, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti 
sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici 
ostvaruju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim 
uvjetima. 
Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju 
prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 
br. 121/17, 98/19 i 84/21) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 
84/21) popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici 
Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 
 
Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao 
voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu 
provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti 
osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). 
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