
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet  u Osijeku 

raspisuje 

 

N A T J E Č A J 

za izbor 

 

a) 

- jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redoviti profesor u 
trajnom zvanju iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene grane 
bilinogojstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad na Katedri za pedologiju i primjenjenu 
mikrobiologiju, 

- jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redoviti profesor u 
trajnom zvanju iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene grane 
fitomedicina na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad na Katedri za fitopatologiju, 

- jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redoviti profesor u 
trajnom zvanju iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene grane 
stočarstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad na Katedri za mehanizaciju i zdravstvenu 
zaštitu u stočarstvu, 

- jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redoviti profesor iz 
znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene grane bilinogojstvo na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad na Katedri za pedologiju i primjenjenu mikrobiologiju, 

- jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredni profesor iz 
znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene grane ekologija i zaštita 
okoliša na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad na Katedri za pčelarstvo, zoologiju i zaštitu 
prirode, 

- jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docent iz znanstvenog 
područja Biotehničke znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene grane bilinogojstvo na neodređeno 
vrijeme u punom radnom vremenu za rad na Katedri za opću proizvodnju bilja i poljoprivredne melioracije, 

b) 

1) jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biomedicine i 

zdravstva, znanstvenog polja veterinarske medicine, znanstvene grane animalna proizvodnja i biotehnologija na 
određeno vrijeme od 24 mjeseca, u punom radnom vremenu za rad na istraživačkom projektu „Znanstveno 
brendiranje svinjskog mesa“ 

2) jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistent iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, 
znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene grane vinogradarstvo i vinarstvo na određeno vrijeme u punom 
radnom vremenu za rad na Katedri za hortikulturu, 

c) 

i prijam jednog zaposlenika na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za međunarodnu suradnju na neodređeno 
vrijeme u punom radnom vremenu. 

 

Pristupnici natječaju pod a) i  b) su obvezni osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjavati i posebne 

uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 
46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13. i 101/14.). 

 



Pristupnici natječaju pod točkom a) moraju ispunjavati i uvjete propisane odlukom Rektorskog zbora o nužnim 
uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i Pravilnika o 
izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta 
Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst. Pravilnik je objavljen na mrežnim stranicama 
Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku www.pfos.unios.hr. 

Pristupnici natječaju pod točkom a) prilažu dokumentaciju navedenu u obrascu 2 - koji se nalazi 
na  www.pfos.unios.hr 

 

Pristupnici natječaju pod točkom b1) prilažu dokumentaciju navedenu pod točkama 1. i 4. u obrascu 4. – koji se 
nalazi na www.pfos.unios.hr, a pristupnici natječaju pod točkom b2) moraju ispunjavati uvjete utvrđene člankom 

30. Pravilnika o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća 
radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst i prilažu dokumentaciju 
navedenu pod točkama 1., 2. i 3. u obrascu 4. -  koji se nalazi na www.pfos.unios.hr 

 

Pristupnici natječaju pod točkom c) pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni su ispunjavati i sljedeće 
uvjete: 

 

-          završen dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja 
filologija, studijski program engleskog i/ili njemačkog jezika ili završen dodiplomski ili integrirani preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo ili završen dodiplomski ili 
diplomski sveučilišni studij iz područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, 

-          izvrsno znanje engleskog i njemačkog jezika, 

-          izvrsno poznavanje rada na računalu. 

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkom c) su obvezni priložiti: 

-          dokaz o državljanstvu, 

-          životopis, 

-          presliku diplome. 

 

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

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja pod točkama a) i b) dostavljaju se u pisanom obliku u dva 
primjerka u roku od 30 dana od dana objave natječaja. Pristupnici natječaju pod točkom c) prijave s dokazima o 
ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju u roku od 8 dana od dana objave natječaja. 

Prijave se podnose Tajništvu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1 d, P.P. 719, 31000 
Osijek s naznakom "prijava na natječaj". 

 

 

 

http://www.pfos.unios.hr/
http://www.pfos.unios.hr/
http://www.pfos.unios.hr/
http://www.pfos.unios.hr/


Obrazac br.2 

____________________________ 

         (ime i prezime podnositelja prijave) 

_____________________________ 

                 (mjesto i adresa stanovanja) 

______________________________ 

                       (e-mail, broj telefona) 

     ____________________________________________ 

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

      ____________________________________________ 

                                                      (Mjesto i adresa) 

Prijavljujem se na natječaj objavljen u "Narodnim novinama", "Glasu Slavonije" Osijek i Internet 

stranici od  _____________________ za izbor u  znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje  

                                (navesti datum objave) 

______________________________________________ i radno mjesto _____________________________.                         
(navesti zvanje)              (navesti odgovarajuće radno mjesto) 

Privitak: 

(1) Životopis 
(2) Preslika diplome o završenom Fakultetu 
(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) Izvod iz Upisnika znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 
(7) Preslika Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje stečeno prema 

Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (ukoliko je proveden postupak 
izbora ili dokaz da je postupak u tijeku) 

(8) Popis publikacija i publikacije 
(9) Dokaz o indeksiranosti  

     (10) Dokaz o citiranosti radova 

     (11) Dokaz o položenoj pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkoj izobrazbi (ukoliko nisu 

             završili nastavnički studij)  

_____________________________ 

                (Mjesto i datum)                          _____________________________________ 

             (vlastoručni potpis pristupnika) 

________________________________________________________________________________ 

Napomena:  

Zahtjevu se obavezno prilaže dokumentacija 



   Obrazac br.4 

____________________________ 

         (ime i prezime podnositelja prijave) 

_____________________________ 

                 (mjesto i adresa stanovanja) 

______________________________ 

                       (e-mail, broj telefona) 

 

      ____________________________________________ 

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

 

      ____________________________________________ 

                                                      (Mjesto i adresa) 

Prijavljujem se na natječaj objavljen u "Narodnim novinama", "Glasu Slavonije" Osijek i Internet 

stranici od  _____________________ za izbor u  suradničko zvanje     _______________________________ 

                                (navesti datum objave)                                                                                                     (navesti zvanje) 

i radno mjesto _____________________________. 

           (navesti odgovarajuće radno mjesto) 

Privitak: 

(1) Životopis 
(2) Preslika diplome o završenom Fakultetu 
(3) Prijepis ocjena 
(4) Preslika diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti 
(5) Potvrdu o upisanom poslijediplomskom doktorskom studiju (ukoliko je pristupnik upisan na 

poslijediplomski doktorski studij) 
 

_____________________________ 

                (Mjesto i datum)                          _____________________________________ 

             (vlastoručni potpis pristupnika) 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Napomena:  

Zahtjevu se obavezno prilaže dokumentacija u dva primjerka.      

           


