
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet  u Osijeku 

raspisuje 

N A T J E Č A J 

za izbor i prijam 

 

1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste stručnog suradnika za 

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

neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu 

2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste diplomiranog knjižničara u Knjižnici 

na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu 

3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV. vrste spremačice na određeno vrijeme u 

punom radnom vremenu zamjena za zaposlenicu za vrijeme bolovanja 

 

Pristupnici natječaju pod točkom 1. pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih 

Zakonom o radu dužni su ispunjavati i sljedeće uvjete: 

- završen diplomski sveučilišni studij iz područja Društvenih znanosti, znanstvenog     

   polja ekonomije,  

  - jedna godina radnog iskustva, 

  - izvrsno poznavanje rada na računalu. 

 

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkom 1. su obvezni priložiti:  

- životopis, 

- presliku diplome, 

- dokaz o državljanstvu, 

- elektronički zapis o podatcima osiguranja Hrvatskoga zavoda za mirovinsko      

  osiguranje (e-radna knjižica), 

- potvrdu poslodavca o vrsti poslova koje je pristupnik obavljao i trajanju radnog  

  odnosa. 

 

Pristupnici natječaju pod točkom 2. pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa 

propisanih Zakonom o radu dužni su ispunjavati i sljedeće uvjete:  

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja 

informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ETCS bodova iz predmeta 

knjižničarstva, odnosno diplomski sveučilišni studij smjera knjižničarstvo ili studij 

knjižničarstva s kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili 

na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju, 

- jedna godina radnog iskustva, 

- poznavanje rada na računalu. 

 

Na natječaj se mogu prijaviti i osobe bez položenog stručnog ispita koje su ga dužne položiti u 

roku od 2 godine od dana zasnivanja radnog odnosa.  

 

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkom 2. su obvezni priložiti:  

- životopis, 

- presliku diplome, 

- dokaz o državljanstvu, 

- elektronički zapis o podatcima osiguranja Hrvatskoga zavoda za mirovinsko     

  osiguranje (e-radna knjižica), 



 - potvrdu poslodavca o vrsti poslova koje je pristupnik obavljao i trajanju radnog 

  odnosa, 

 - pristupnici koji su završili studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti 

 obvezni su dostaviti prijepis ocjena ili dopunsku ispravu o studiju kojima dokazuju 

 najmanje 60 ECTS bodova iz predmeta knjižničarstva, 

- pristupnici koji su položili stručni ispit trebaju priložiti dokaz o položenom stručnom 

ispitu. 

 

Pristupnici natječaju pod točkom 3. pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih 

Zakonom o radu dužni su ispunjavati i sljedeće uvjete: 

– završeno osnovno obrazovanje.  

 

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkom 3. su obvezni priložiti:  

- životopis, 

- presliku svjedodžbe o završenom osnovnom obrazovanju, 

- dokaz o državljanstvu. 

 

Svi pristupnici natječaju pod točkama 1., 2. i 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.  

Rezultati Natječaja će biti objavljeni na mrežnim stranicma Poljoprivrednog fakulteta u 

Osijeku, a 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.  

 

Svi pristupnici natječaju 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, Vladimira Preloga 1, P.P. 719, 31000 Osijek s naznakom "prijava na 

natječaj" . 

 

 

 

 

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

