
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za matematiku raspisuje 

NATJEČAJ 

za izbor i prijam: 

a) jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja 
Prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematika, u radnom odnosu na određeno vrijeme u 
punom radnom vremenu, zamjena za vrijeme bolovanja 

b) zaposlenika/zaposlenice na položaj III. vrste-voditelja odsjeka računovostvenih poslova u 
Uredu za računovodstvene i financijske poslove, u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom 
radnom vremenu, zamjena za vrijeme rodiljnog dopusta. 

 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
 
Svi pristupnici na natječaj pod točkom a), osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ("Narodne 
novine" br. 93/14.) moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 
46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-Odluka USRH) i uvjete 
utvrđene člankom 30. Pravilnika o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, 
nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst. Pravilnik je objavljen na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku www.unios.hr. Uz prijavu, pristupnici natječaja pod točkom a) obvezni 
su priložiti dokumentaciju prema Obrascu 4. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje. 
Obrazac 4. objavljen je na mrežnoj stranici Odjela za matematiku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku www.mathos.unios.hr. 
 
Svi pristupnici na natječaj pod točkom b), osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ("Narodne 
novine" br. 93/14.) moraju ispunjavati i sljedeće uvjete: srednja stručna sprema ekonomskog smjera, 
jedna godina radnog iskustva na računovodstvenim poslovima i poznavanje rada na računalu. Uz 
prijavu, pristupnici natječaja pod točkom b) obvezni su priložiti: životopis, izvornik ili ovjeren preslik 
svjedodžbe, potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji 
vodi Hrvatski zavod za mirovinskog osiguranje (e-radna knjižica) i potvrdu o radnom iskustvu na 
računovodstvenim poslovima. 
 
Dokumentacija se predaje u dva primjerka. 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 
 
Prijave na natječaj pod točkom a) s dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana od objave 
natječaja, a prijave na natječaj pod točkom b) s dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od 
objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za matematiku, Trg 
Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek, s naznakom “Za natječaj”. 
 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za matematiku 
 

PROČELNICA 
 
 

Izv. prof. dr. sc. Mirta Benšić 
 

 
 
 


