
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 

ODJEL ZA MATEMATIKU  

 

raspisuje  

NATJEČAJ 

 

za izbor: 

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

suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, 

znanstveno polje matematika (znanstvena grana matematička logika i računarstvo) na 

određeno vrijeme u punom radnom vremenu 

2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta i  

suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, 

znanstveno polje matematika  na određeno vrijeme u punom radnom vremenu – zamjena 

do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta 

 

Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ 

br.93/14. i 127/17.) 

Svi pristupnici  Natječaja moraju ispunjavati opće 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., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-

Odluka USRH i 131/17), uvjete utvrđene člankom 196. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku te uvjete utvrđene člankom 41.Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na 

odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Za natječaj pod rednim 

brojem 1. pristupnik mora imati završen Diplomski sveučilišni studij Matematike smjer Matematika i 

računarstvo. Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 4 

– Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta koji je objavljen 

na mrežnoj stranici Odjela za matematiku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

www.mathos.unios.hr. 

Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora 

u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni su 

na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.unios.hr. 

Dokumentacija se predaje u dva (2) primjerka (od kojih 1 originalni), u elektroničkom obliku na CD-u 

i PDF-formatu. 

Pristupnici Natječaja koji su strani državljani moraju priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u 

skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike razine C2. 

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

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

ostvaruje pravo prednosti. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ima samo pod jednakim 

uvjetima. Pristupnici koji ostvaruju prednost sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz 

domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) dužni su osim dokaza o 

ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva 

hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 
Prijave na Natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od  trideset (30) dana od dana objave Natječaja  

na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Odjel za matematiku, Trg Ljudevita Gaja 

6, 31000 Osijek, s naznakom “Za natječaj za _________ (upisati naziv)”. 

Na Natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola. 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se prijava koja 

sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju i koja je vlastoručno potpisana. 

S pristupnicima koji su podnijeli potpunu prijavu Stručno povjerenstvo će obaviti razgovor (intervju) i 

bodovati pristupnike. 

Svi pristupnici Natječaja obavještavaju se o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) 

dana od dana njegova dovršetka. 

Ugovor o radu s izabranim kandidatima sklopiti će se sukladno Planu upravljanja ljudskim resursima 

(dinamika umirovljenja, zapošljavanja i napredovanja zaposlenika) Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna u 2019. godini. 

Prijavom na Natječaj kandidat daju privolu Odjelu za matematiku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku, kao voditelj zbirke osobnih podataka, 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 (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). 

http://www.mathos.unios.hr/
http://www.unios.hr/
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

