
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet  u Osijeku 

raspisuje 

N A T J E Č A J 

za izbor 

1) dva zaposlenika/zaposlenice u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu 

poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja 

poljoprivreda, znanstvena grana ekonomika na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, 

i prijam 

2) jednog nastavnika/nastavnice u nastavno zvanje i nastavno radno mjesto predavača iz 

znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvena grana 

anglistika na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, 

3) stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja 

Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda na neodređeno vrijeme u punom 

radnom vremenu, 

4) 4.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste stručni suradnik za 

preddiplomske, diplomske i poslijediplomske studije na neodređeno vrijeme u punom radnom 

vremenu,  

4.2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – ostala radna mjesta II. 

vrste/stručnjak zaštite na radu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, 

4.3. jednog zaposlenika/zaposlenice na položajno radno mjesto II. vrste – voditelj pododsjeka 

za računovodstvene poslove u Odjeljku/Uredu za financijsko-računovodstvene poslove na 

određeno vrijeme u punom radnom vremenu, zamjena za zaposlenicu za vrijeme porodiljnog 

dopusta. 

 

Pristupnici  natječaju pod točkom 1. pored općih uvjeta utvrđenih zakonom o radu (NN br. 

93/14.) moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 

139/13., 101/14. i 60/15.) i posebne uvjete utvrđene člankom 43. Pravilnika o provedbi 

postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku, koji je objavljen na mrežnim stranicama Poljoprivrednog fakulteta u 

Osijeku www.pfos.unios.hr  

Pristupnici natječaju se prijavljuju na obrascu 5 – koji se nalazi na www.pfos.unios.hr a uz 

prijavu su obvezni priložiti: životopis, presliku diplome o završenom diplomskom 

sveučilišnom studiju, prijepis ocjena odnosno dopunsku ispravu o studiju, presliku diplome o 

stečenom akademskom stupnju doktora znanosti, potvrdu visokog učilišta o sudjelovanju u 

izvođenju nastave od barem šezdeset (60) norma sati, presliku najmanje jednog objavljenog 

znanstvenog rada iz područja istraživanja doktorske disertacije i potvrdu o sudjelovanju na 

najmanje jednom znanstvenom nacionalnom ili međunarodnom skupu. 

 

Pristupnici natječaju pod točkom 2. pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN br. 

93/14.), moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 

139/13., 101/14. i 60/15.), uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima 

za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN br. 

13/2012.), te uvjete utvrđene člankom 27. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u 

zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i 

Statutom Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, koji je objavljen na mrežnim stranicama 

Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku www.pfos.unios.hr Pristupnici natječaju se prijavljuju 

na obrascu 3 – koji se nalazi na www.pfos.unios.hr a uz prijavu su obvezni priložiti: 

životopis s opisom nastavne i stručne djelatnosti, presliku diplome o završenom diplomskom 
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sveučilišnom studiju, presliku diplome o stečenom akademskom stupnju magistra znanosti, 

presliku diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti, preslika potvrde o 

položenom specijalističkom ispitu (za struke koje je Zakonom određena specijalizacija), 

dokaz o radnom iskustvu u struci, pozitivno ocijenjene rezultate institucijskog istraživanja 

kvalitete nastavnog rada ili pozitivno ocijenjene rezultate studentske ankete, osim kod prvog 

izbora u nastavno zvanje, popis radova i radove, dokaz o završenom programu pedagoško-

psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe (ukoliko nisu završili nastavnički studij), dokaz 

o poznavanju hrvatskog jezika na određenoj razini, ukoliko je kao poseban uvjet propisano 

poznavanje hrvatskog jezika i dokaz o provedenom postupku priznavanja inozemne 

visokoškolske kvalifikacije. 

 

Pristupnici natječaju pod točkom 3. pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN br. 

93/14.), moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju (NN br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 

139/13., 101/14. i 60/15.), Statutom Sveučilišta u Osijeku i Statutom Poljoprivrednog 

fakulteta: završen diplomski sveučilišni studij iz područja Biotehničkih znanosti,  znanstvenog 

polja poljoprivreda, najmanje tri godine radnog iskustva u struci ili objavljena najmanje tri 

stručna rad. Pristupnici natječaju pod 3) prijavljuju se na obrascu 6 – koji se nalazi na 

www.pfos.unios.hr a uz prijavu su obvezni priložiti: životopis, presliku diplome o završenom 

diplomskom sveučilišnom studiju, ukoliko ima stečen akademski stupanj, presliku diplome o 

stečenom akademskom stupnju magistra znanosti i/ili presliku diplome o stečenom 

akademskom stupnju doktora znanosti, dokaz o radnom iskustvu u struci i/ili popis radova i 

radove. 

 

Pristupnici natječaju pod točkom 4.1. pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni 

su ispunjavati i sljedeće uvjete:  

- završen diplomski sveučilišni studij iz područja Humanističkih znanosti, znanstvenog 

polja filologija, studijski program engleskog jezika ili završen integrirani 

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja Društvenih znanosti, 

znanstvenog polja pravo ili diplomski sveučilišni studij znanstvenog polja ekonomija,  

- poznavanje jednog stranog jezika,  

- izvrsno poznavanje rada na računalu, 

- jedna godina radnog iskustva. 

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkom 4.1. su obvezni priložiti:  

- životopis, 

- presliku diplome, 

- dokaz o državljanstvu, 

- elektronički zapis o podatcima osiguranja Hrvatskoga zavoda za mirovinsko  

 osiguranje (e-radna knjižica). 

 

Pristupnici natječaju pod točkom 4.2. pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni 

su ispunjavati i sljedeće uvjete:  

- završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja Biotehničkih znanosti, 

 - položen opći i posebni dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu,  

 - poznavanje rada na računalu, 

 - šest mjeseci radnog iskustva. 

 

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkom 4.2. su obvezni priložiti:  

- životopis, 

- presliku diplome o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju, 
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- dokaz o državljanstvu, 

- elektronički zapis o podatcima osiguranja Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje 

(e-radna knjižica), 

- dokaz o položenom općem i posebnom dijelu stručnog ispita za stručnjaka zaštite na 

radu. 

U slučaju da niti jedan pristupnik nema položen opći i posebni dio stručnog ispita za 

stručnjaka zaštite na radu, odnosno ne dostavi dokaz o istom, biti će izabran pristupnik koji uz 

ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja ostvari najbolji rezultat na testiranju. U tom slučaju 

izabrani pristupnik biti će obvezan položiti opći i posebni dio stručnog ispita za stručnjaka 

zaštite na radu, najkasnije u roku od devet mjeseci od dana sklapanja ugovora.  

 

Pristupnici natječaju pod točkom 4.3. pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni 

su ispunjavati i sljedeće uvjete:  

- završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz područja  Društvenih znanosti, 

znanstvenog polja ekonomije,  

 - poznavanje rada na računalu, 

 - jedna godina radnog iskustva. 

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkom 4.3. su obvezni priložiti:  

- životopis, 

- presliku diplome ili svjedodžbe, 

- dokaz o državljanstvu, 

- elektronički zapis o podatcima osiguranja Hrvatskoga zavoda za mirovinsko 

osiguranje (e-radna knjižica). 

 

Svi pristupnici natječaju pod točkom 3., 4.1., 4.2. i 4.3. koji ispunjavaju formalne uvjete 

natječaja moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja 

pisanog testiranja biti će obaviješteni putem mrežnih stranica Poljoprivrednog fakulteta u 

Osijeku – www.pfos.unios.hr Za pristupnike koji ne pristupe testiranju po pozivu za 

testiranje smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj i neće se smatrati pristupnikom 

Natječaju.  

Svi pristupnici Natječaja biti će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 

dana od dana njegova dovršetka.  

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su suglasni da Sveučilište Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, kao voditelj zbirke osobnih 

podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog 

postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka (NN br. 106/12.) 

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola. 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.  

 

Prijave s prilozima o ispunjavanju uvjeta natječaja pod točkama 1., 2. i 3. dostavljaju se u 

pisanom obliku u dva primjerka u roku od 30 dana od dana objave natječaja i na CD-u u pdf. 

formatu. Pristupnici natječaju pod točkama 4.1., 4.2. i 4.3. prijave s dokazima o ispunjavanju 

uvjeta natječaja dostavljaju u roku od 8 dana od dana objave natječaja. 

 

Prijave se podnose na adresu Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni 

fakultet u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1D, P.P. 719, 31000 Osijek s naznakom "prijava na 

natječaj" . 
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  Obrazac br. 3 

____________________________ 
         (ime i prezime podnositelja prijave) 

 

_________________________ 
                 (mjesto i adresa stanovanja) 

 

______________________________ 
              (e-mail, broj telefona i mobitela) 

____________________________________________ 
(Naziv znanstveno-nastavne/umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta) 

 

_____________________________________ 
                                   (Mjesto i adresa) 

 

Prijavljujem se na natječaj objavljen u "Narodnim novinama" br.__  od _____________________, 
                                       (navesti datum objave) 

dnevnom listu ______________________ , Mrežnim stranicama____________________________ 
                                     (navesti naziv lista i datum objave)                                    (navesti naziv oglašivača i datum objave) 

 

na portalu za radna mjesta europskog istraživačkog prostora _______________________   i oglasnim 
                                                                                                                                                      (navesti datum objave) 

mjestima/mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja, Područnog ureda _____________  

 

_____________________________________________________________ za izbor u nastavno 
                                   (navesti mjesto, adresu i datum oglašavanja) 

zvanje_______________________________________________ 
   (navesti zvanje) 

 i  radno mjesto _______________________________________.    
                                               (navesti odgovarajuće radno mjesto) 

 

Privitak: 

(1)    Životopis s opisom nastavne i stručne djelatnosti 

(2)    Preslika diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju 

(3)    Preslika diplome o stečenom akademskom stupnju magistra znanosti 

(4)    Preslika diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti 

(5)    Preslika potvrde o položenom specijalističkom ispitu (za struke koje je Zakonom određena 

    specijalizacija) 

(6)   Dokaz o radnom iskustvu u struci 

(7)   Pozitivno ocijenjene rezultate institucijskog istraživanja kvalitete nastavnog rada ili pozitivno 

   ocijenjene rezultate studentske ankete, osim kod prvog izbora u nastavno zvanje  

(8)    Popis radova i radove 

(9)    Dokaz o završenom programu pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe (ukoliko         

nisu završili nastavnički studij) 

(10) Dokaz o poznavanju hrvatskog jezika na određenoj razini, ukoliko je kao poseban uvjet propisano 

poznavanje hrvatskog jezika 

(11) Dokaz o provedenom postupku priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije, ako je 

natječajem propisan kao poseban uvjet 

               

______________________                                                    

(Mjesto i datum)                            _________________________________
                                (vlastoručni potpis pristupnika) 
                                                                                                                      

________________________________________________________________________ 
Napomena:  



Zahtjevu se obavezno prilaže dokumentacija u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u 

elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu       
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Obrazac br. 5 

____________________________ 
         (ime i prezime podnositelja prijave) 

 

_____________________________ 
                 (mjesto i adresa stanovanja) 

 

______________________________ 
              (e-mail, broj telefona i mobitela) 

 

____________________________________________ 
(Naziv znanstveno-nastavne/umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta) 

 

_____________________________________ 
(Mjesto i adresa) 

 
Prijavljujem se na natječaj objavljen u "Narodnim novinama" br.__  od _____________________, 
                                                   (navesti datum objave) 

dnevnom listu ______________________ , Mrežnim stranicama____________________________ 
                           (navesti naziv lista i datum objave)                                         (navesti naziv oglašivača i datum objave) 

 

Portalu za radna mjesta europskog istraživačkog prostora _______________________   i oglasnim 
                                                                                                                               (navesti datum objave) 

mjestima/mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja, Područnog ureda ___________ 

 

 _____________________________________________________________ za izbor u suradničko 
                                   (navesti mjesto, adresu i datum oglašavanja) 

zvanje poslijedoktoranda i  radno mjesto poslijedoktoranda.              

 

Privitak: 

(1) Životopis 

(2) Preslika diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju 

(3) Prijepis ocjena odnosno dopunska isprava o studiju 

(4) Preslika diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti/umjetnosti 

(5) Potvrda visokog učilišta  o sudjelovanju u izvođenju nastave od barem šezdeset (60) 

norma sati 

(6) Preslika najmanje jednog objavljenog znanstvenog rada iz područja istraživanja doktorske 

disertacije ili javna prezentacije umjetničkog djela 

(7) Potvrda o sudjelovanju na najmanje jednom znanstvenom nacionalnom ili međunarodnom 

skupu   
 

_____________________________ 
(Mjesto i datum)                                

            

                                                                               

       ______________________________
         (vlastoručni potpis pristupnika) 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Napomena:  
Zahtjevu se obavezno prilaže dokumentacija u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u 

elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu           
                          
 



            

                         Obrazac br. 6 

 

____________________________ 
         (ime i prezime podnositelja prijave) 

 

_____________________________ 
                 (mjesto i adresa stanovanja) 

 

______________________________ 
              (e-mail, broj telefona i mobitela) 

 

____________________________________________ 
(Naziv znanstveno-nastavne/umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta) 

 

_____________________________________ 
(Mjesto i adresa) 

 
Prijavljujem se na natječaj objavljen u "Narodnim novinama" br.__  od _____________________, 
                                      (navesti datum objave) 

dnevnom listu ______________________ , Mrežnim stranicama____________________________ 
                                   (navesti naziv lista i datum objave)                     (navesti naziv oglašivača i datum objave) 

 

portalu za radna mjesta europskog istraživačkog prostora _______________________   i oglasnim 
                                                                                                                                       (navesti datum objave) 

Mjestima/mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja, Područnog ureda ___________ 

 

 _____________________________________________________________ za izbor u stručno 
                                   (navesti mjesto, adresu i datum oglašavanja) 

zvanje_______________________________________________ 
   (navesti zvanje) 

 i  radno mjesto ___________________________.              
                                      (navesti odgovarajuće radno mjesto) 

 

 

Privitak: 

(1) Životopis 

(2) Preslika diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju 

(3) Preslika diplome o stečenom akademskom stupnju magistra znanosti 

(4) Preslika diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti 

(5) Dokaz o radnom iskustvu u struci 

(6) Popis radova i radove 

 

 

_____________________________ 
(Mjesto i datum)                                
           

                                              

                                                    ____________________________ 
         (vlastoručni potpis pristupnika) 

 

_________________________________________________________________________ 

Napomena:  
Zahtjevu se obavezno prilaže dokumentacija u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u 

elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu 


