
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 

FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK 

raspisuje 

 

N A T J E Č A J 

za izbor i prijem 

 

1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom 

radnom mjestu predavača iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja 

filologija, znanstvena grana anglistika na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom  

2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i radno mjesto 

asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda na 

određeno vrijeme s punim radnim vremenom za rad na Katedri za žitarice, industrijsko i krmno 

bilje 

3.  

3.1. jednog doktoranda/doktorandice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i 

suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, 

znanstvenog polja poljoprivreda za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Projekt 

razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” vezan uz provedbu 

Istraživačkog projekta „Primjena nanobiotehnologije za suplementaciju hrane sa selenom“ na 

određeno vrijeme do 4 godine s punim radnim vremenom  

3.2. jednog doktoranda/doktorandice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i 

suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, 

znanstvenog polja poljoprivreda za rad na projektu Hrvatske zaklade za znanost “Projekt 

razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” vezan uz provedbu 

Uspostavnog istraživačkog projekta „Konsocijacija drvenastih vrsta i poljoprivrednih kultura 

kao inovativni pristup u agroekosustavima” na određeno vrijeme do 4 godine s punim radnim 

vremenom 

4. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju i radnom mjestu 

stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Prirodnih 

znanosti, znanstvenog polja biologija za rad na projektu pod nazivom: „APPLERESIST – 

Genetska otpornost jabuke na toplinski i sušni stres uz formiranje preporučenog sortimenta za 

proizvodna područja kontinentalne Hrvatske“ (KK.05.1.1.02.0029) na određeno vrijeme (24 

mjeseca) s punim radnim vremenom 

5. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – tehničkog suradnika za rad na 

projektu pod nazivom: „APPLERESIST – Genetska otpornost jabuke na toplinski i sušni stres 

uz formiranje preporučenog sortimenta za proizvodna područja kontinentalne Hrvatske“ 

(KK.05.1.1.02.0029) na određeno vrijeme (24 mjeseca) s punim radnim vremenom 

6. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – laboranta za rad na projektu pod 

nazivom „Istraživanje i razvoj inovativne funkcionalne hrane za pčele radi povećanja 

efikasnosti globalne pčelarske proizvodnje“ u okviru modaliteta „Povećanje razvoja novih 

proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II“ na određeno 

vrijeme (36) mjeseci s punim radnim vremenom 

 

Kandidati natječaju pod točkom 1. pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN br. 

93/14., 127/17. i 98/19.) moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 98. Zakona 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 131/17.), člankom 110. Statuta 

Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek – pročišćeni tekst, uvjete propisane točkom I. i  II. 

Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u 

postupku izbora u nastavna zvanja (NN br. 13/12.), te uvjete utvrđene člankom 27. 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 Fakulteta 

agrobiotehničkih znanosti Osijek www.fazos.unios.hr Kandidati natječaju se prijavljuju na 

obrascu 3 – koji se nalazi na http://www.fazos.unios.hr/hr/o-fakultetu/natjecaji/ a uz prijavu 

su obvezni priložiti: životopis s opisom nastavne i stručne djelatnosti, izvornik ili ovjerenu 

presliku diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju iz znanstvenog područja 

Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane anglistika, izvornik ili 

ovjerenu presliku diplome o stečenom akademskom stupnju magistra znanosti, izvornik ili 

ovjerenu presliku diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti, dokaz o radnom 

iskustvu u struci - ispis iz elektroničkog zapisa o podatcima osiguranja Hrvatskoga zavoda za 

mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja i potvrda 

poslodavca o vrsti poslova koje je kandidat obavljao i trajanju radnog odnosa ili drugi 

odgovarajući 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 kandidat nije završio 

nastavnički studij) i popunjen i potpisan obrazac privole. Uz prijavu na natječaj kandidati su 

dužni priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz točke II. Odluke Rektorskog zbora o nužnim 

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

13/12.) 

 

Kandidati natječaju pod točkama 2. pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN br. 

93/14., 127/17. i 98/19.) moraju ispunjavati i uvjete propisane člancima 43. i 97. Zakona o 

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 

105/04., 174/04., 2/07. - Odluka USRH, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka 

USRH, 60/15. - Odluka USRH i 131/17.) i člankom 196. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, člankom 118. Statuta Fakulteta agrobiotehničkih 

znanosti Osijek i člankom 41. 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 http://www.fazos.unios.hr/hr/o-fakultetu/dokumenti/na-razini-sveucilista/  

 

Kandidati natječaju se prijavljuju na obrascu 4 koji se nalazi na http://www.fazos.unios.hr/hr/o-

fakultetu/natjecaji/ a uz prijavu su obvezni priložiti: životopis, dokaz o državljanstvu, izvornik 

ili ovjerenu presliku diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju iz znanstvenog 

područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, izvornik ili ovjerenu presliku 

prijepisa ocjena odnosno izvornik ili ovjerenu presliku dopunske isprave o studiju za 

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, potvrdu o upisanom poslijediplomskom 

sveučilišnom studiju (ukoliko je kandidat upisan na poslijediplomski sveučilišni studij) i 

popunjen i potpisan obrazac privole. 

 

Za kandidate na natječaj pod točkama 1. i 2. koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz 

o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za 

jezike (B1). U slučaju izbora strani državljanin prije zasnivanja radnog odnosa mora izvršiti 

priznavanje inozemne kvalifikacije. 

 

Kandidati natječaju pod točkama 3.1. i 3.2. pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 

br. 93/14., 127/17. i 98/19.) moraju ispunjavati i uvjete propisane člancima 43. i 97. Zakona o 

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 

105/04., 174/04., 2/07. - Odluka USRH, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka 

USRH, 60/15. - Odluka USRH i 131/17.) i člankom 196. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, člankom 118. Statuta Fakulteta agrobiotehničkih 

znanosti Osijek – pročišćeni tekst i člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora 

u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji 
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je objavljen na mrežnim stranicama http://www.fazos.unios.hr/hr/o-fakultetu/dokumenti/na-

razini-sveucilista/ te sljedeće uvjete: 

- završen diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, 

znanstvenog polja poljoprivreda,  

- ukupan prosjek ocjena na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju (3,5 i više) 

koji osigurava upis na doktorski studij,  

- odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, 

- odlično poznavanje rada na računalu. 

Osim navedenih uvjeta dodatno će se vrednovati sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu 

iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda. 

 

Kandidati natječaju pod točkom 3.1. i 3.2. se prijavljuju na obrascu  4 - prijava na natječaj za 

rad na projektu – koji se nalazi na http://www.fazos.unios.hr/hr/o-fakultetu/natjecaji/ a uz 

prijavu su obvezni priložiti: životopis, dokaz o državljanstvu, izvornik ili ovjerenu presliku 

diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju, izvornik ili ovjereni prijepis ocjena 

odnosno izvornik ili ovjerenu dopunsku ispravu o studiju za preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij, potvrdu o upisanom poslijediplomskom sveučilišnom studiju (ukoliko je 

kandidat upisan na poslijediplomski sveučilišni studij), dokaze o sudjelovanju u znanstveno-

istraživačkom radu (ako je primjenjivo), rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske 

kvalifikacije za one kandidate koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, popunjen i potpisan 

obrazac privole.   

 

Kandidati natječaju pod točkom 4. pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN br. 

93/14. i 127/17.), moraju ispunjavati i uvjete propisane člankom 44. Zakona 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., 60/15. i 131/17.), člankom 199. Statuta Sveučilišta 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst i člankom 121. Statuta Fakulteta 

agrobiotehničkih znanosti Osijek- pročišćeni tekst: završen diplomski sveučilišni studij iz 

znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologija, najmanje tri godine 

radnog iskustva u struci ili objavljena najmanje tri stručna rada. Kandidati natječaju pod 

točkom 4. prijavljuju se na obrascu 6 koji se nalazi na http://www.fazos.unios.hr/hr/o-

fakultetu/natjecaji/ a uz prijavu su obvezni priložiti: životopis, izvornik ili ovjerenu presliku 

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

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

izvornik ili ovjerenu presliku diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti, dokaz 

o radnom iskustvu u struci (elektronički zapis o podatcima osiguranja Hrvatskoga zavoda za 

mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica) i potvrdu poslodavca o vrsti poslova koje je kandidat 

obavljao i trajanju radnog odnosa) ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu ili popis 

radova i radove i popunjen i potpisan obrazac privole. 

 

Kandidati pod točkom 5.  su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu („Narodne novine“ 

br. 93/14., 127/17. i 98/19.) moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:  

- završen četverogodišnji program srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje poljoprivrednog 

tehničara  (općeg ili fitofarmaceuta ili vrtlara), agrotehničara i 

- jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.  

Uz prijavu na natječaj kandidati pod točkom 5. su obvezni priložiti:  životopis, izvornik ili 

ovjerenu presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju, presliku 

identifikacijske isprave, ispis iz elektroničkog zapisa o podatcima osiguranja Hrvatskoga 

zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja, 

potvrdu poslodavca o vrsti poslova koje je kandidat obavljao i trajanju radnog odnosa ili drugi 

odgovarajući dokaz o radnom iskustvu i popunjen i potpisan obrazac privole. 
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Kandidati pod točkom 6. su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu („Narodne novine“ 

br. 93/14., 127/17. i 98/19.) moraju ispunjavati i sljedeći uvjet:  

- završen četverogodišnji program srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje poljoprivrednog 

tehničara – općeg ili veterinarskog tehničara. 

Uz prijavu na natječaj kandidati pod točkom 6. su obvezni priložiti: životopis, izvornik ili 

ovjerenu presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju, presliku 

identifikacijske isprave,  popunjen i potpisan obrazac privole.  

 

Na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakulteta 

agrobiotehničkih znanosti Osijek www.fazos.unios.hr navedeni su opisi poslova za radna 

mjesta navedena u natječaju.   

 

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u 

prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem 

kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme 

trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji 

način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate 

ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. 

Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za 

ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-

843/843   

 

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

smatrat će se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja i koja je podnijela 

pravovremenu, potpunu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj. Potpunom prijavom smatra 

se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.  

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

 

Svi kandidati na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na 

natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju moraju pristupiti pisanom testiranju i/ili razgovoru, 

a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja i/ili razgovora bit će obaviješteni putem 

mrežne stranice Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek www.fazos.unios.hr   

Za kandidate koji ne pristupe testiranju i/ili razgovoru po pozivu za testiranje smatrat će se da 

su povukli prijavu na Natječaj i neće se smatrati kandidatima na natječaju.  

 

Svi kandidati natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja pod točkama 1., 2., 3.1., 3.2. 

i 4. najkasnije u roku od (15) dana od dana njegova dovršetka, a pod točkama 5. i 6. najkasnije 

u roku od (8) dana od dana njegova dovršetka. 

 

Kandidati natječaju pod točkama 1., 2., 3.1., 3.2. i 4.  prijave s prilozima o ispunjavanju uvjeta 

natječaja dostavljaju u pisanom obliku u dva primjerka, osim radova (od kojih jedan (1) 

originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u pdf. formatu, u roku od 30 dana od dana objave 

natječaja. Kandidati natječaju pod točkama 5. i 6. prijave s prilozima o ispunjavanju uvjeta 

natječaja dostavljaju u pisanom obliku u dva primjerka u roku od 8 dana od dana objave 

natječaja.  

 

Svaki kandidat prijavom na natječaj daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u 

natječajnoj dokumentaciji  prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s 

propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom Uredbe (EU) 2016/679 

Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom 

osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 

95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Obrazac privole objavljen je na mrežnim stranicama 

http://www.fazos.unios.hr/
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Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek http://www.fazos.unios.hr/hr/o-fakultetu/natjecaji/   

Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se 

smatrati nepotpunom i odbacit će se. 

 

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

agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, P.P. 719, 31000 Osijek s naznakom 

"prijava na natječaj pod točkom ______". 

 

http://www.fazos.unios.hr/hr/o-fakultetu/natjecaji/

