
        Obrazac br. 2  
_________________________________ 

(ime i prezime podnositelja prijave)  
_________________________________ 

     (mjesto i adresa stanovanja)  
__________________________________ 

         (e-mail, broj telefona) Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za 
matematiku 
(Naziv znanstveno-nastavne/umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta) 

 Osijek, Trg Ljudevita Gaja 6 
(Mjesto i adresa)  

Prijavljujem se na natječaj objavljen u "Narodnim novinama" br. 81 od 9. rujna 2016. godine, dnevnom listu 
Večernji list od 9. rujna 2016. godine, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i 
Odjela za matematiku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 9. rujna 2016. godine, na 
portalu za radna mjesta europskog istraživačkog prostora od 9. rujna 2016. godine i oglasnim 
mjestima/mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja, Regionalnog ureda Osijek, Kneza Trpimira 
2, dana 9. rujna 2016. godine za izbor zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-
nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu ___________________________________iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematika na neodređeno vrijeme u 
punom radnom vremenu na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjelu za matematiku. 

 
Privitak:  

1. Životopis  
2. Preslika diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju  
3. Preslika diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti  
4. Izvod iz Upisnika znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta  
5. Preslika Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ukoliko je 

proveden postupak izbora ili dokaz da je postupak u tijeku)  
6. Popis radova i radovi  
7. Dokaz o indeksiranosti i citiranosti objavljenih radova  
8. Dokaz o završenom programu pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe (ukoliko 

pristupnik/pristupnica natječaja nije završio/la nastavnički studij)  
9. Dokaz o poznavanju hrvatskog jezika na određenoj razini, ukoliko je kao poseban uvjet propisano 

poznavanje hrvatskog jezika  
10. Dokaz o provedenom postupku priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije, ako je 

natječajem propisan kao poseban uvjet  
11. Potvrda o potrebnim psihofizičkim osobinama ovlaštene liječničke medicine rada za pristupnike 

koji se prvi puta biraju u znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto 
12. Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i 

stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 
106/06.)  

                        (Mjesto i datum)                           _____________________________ 
 
        _________________________ 
        (vlastoručni potpis pristupnika/pristupnice)  
______________________________________________________________________________ 
Napomena: Zahtjevu se obavezno prilaže dokumentacija u tiskanom obliku u dva primjerka, osim radova 
(od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF-formatu. 


