Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000 ZAGREB raspisuje
NATJEČAJ
Sukladno odlukama Fakultetskog vijeća donesenim na 1. redovitoj sjednici održanoj 4. listopada 2016.
godine za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta I. vrste:
1. u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u znanstvenom području: Društvene
znanosti, znanstvenom polju: Informacijske i komunikacijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom
vremenu, na Zavodu za informatiku i matematiku - 1 izvršitelj;
2. u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u znanstvenom području: Biotehničke
znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za
ishranu bilja - 1 izvršitelj;
3. u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda u znanstvenom području: Tehničke
znanosti, znanstvenom polju: Građevinarstvo, znanstvenoj grani: Hidrotehnika, na određeno vrijeme, u punom
radnom vremenu, na Zavodu za melioracije - 1 izvršitelj;
4. u nastavnom zvanju i na radnom mjestu predavač/viši predavač u znanstvenom području: Prirodne
znanosti, znanstvenom polju: Matematika, na određeno vrijeme, zamjena, u punom radnom vremenu, na Zavodu
za informatiku i matematiku - 1 izvršitelj;
5. u stručnom zvanju na radnom mjestu stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom
obrazovanju, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda na neodređeno
vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za mljekarstvo - 1 izvršitelj;
6. u stručnom zvanju na radnom mjestu stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom
obrazovanju, u znanstvenom području: Biotehničke znanosti, znanstvenom polju: Poljoprivreda, na neodređeno
vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport - 1 izvršitelj.

Za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta III. vrste:
7. izvršitelja na radno mjesto položaj III. vrste – voditelj odsjeka III. vrste, na neodređeno vrijeme, u
punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž).
8. izvršitelja na radno mjesto III. vrste – ostala radna mjesta III. vrste- portir, na određeno vrijeme, u
punom radnom vremenu – 1 izvršitelj (m/ž).
9. izvršitelja na radnom mjestu III. vrste – administrativni referent, na određeno vrijeme, zamjena, u
punom radnom vremenu na Zavodu za povrćarstvo– 1 izvršitelj (m/ž).
10. izvršitelja na radno mjesto IV. vrste – čistačica, na određeno vrijeme, zamjena, u punom radnom
vremenu – 1 izvršitelj (m/ž).
Pristupnici od točke 1. do 4. trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i
visokom obrazovanju ("NN" 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 , 101/14 i 60/15).

Pristupnici pod točkom 5. i 6. trebaju ispunjavati uvjete u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupku
izbora u stručna zvanja u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, objavljenom na internetskoj stranici fakulteta
www.agr.unizg.hr.
Pristupnici pod točkom 7. trebaju ispunjavati uvjete: SSS ekonomskog smjera; jedna godina radnog
iskustva na istim ili sličnim poslovima; znanje rada na osobnom računalu.
Pristupnici pod točkom 8. trebaju ispunjavati uvjete: SSS; osposobljenost za obavljanje zaštitarskih
poslova.
Pristupnici pod točkom 9. trebaju ispunjavati uvjete: SSS: prirodnog, biotehničkog ili društvenog smjera ili
gimnazija; znanje rada na osobnom računalu; jedna godina radnog iskustva.
Pristupnici pod točkom 10. trebaju ispunjavati uvjete: NKV.
Pristupnicima od točke 7. do 10. stručna i radna iskustva kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete propisane
javnim natječajem utvrđivat će se na razgovoru s kandidatima i po potrebi testiranjem potrebnih znanja, psiholoških
sposobnosti i vještina. Obavijest o vremenu testiranja i rezultatima, ako se testiranje bude provodilo, objavit će se na
službenim internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta. Za kandidate koji ne pristupe
intervjuu/testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj.
Prijave sa životopisom ( Europass), preslikom diplome/svjedodžbe, uvjerenje da protiv pristupnika nije
pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), elektronski ispis radnog staža s HZMO-a ( koji ne smije
biti stariji od 15 dana od dana objave natječaja), potvrda sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, vlastoručno potpisanu
izjavu – izričiti pristanak pristupnika da se obavijest o rezultatu natječaja objavi na službenoj stranici Agronomskog
fakulteta. Ako su zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu određeni posebni uvjeti za
zasnivanje radnog odnosa, ugovor o radu može se sklopiti samo s osobom koja udovoljava tim uvjetima ( svjedodžba
o zdravstvenoj sposobnosti radnika od Medicine rada).
Dokaze o ispunjavanju uvjeta, pristupnici od točke 1. do 6. moraju dostaviti na adresu Fakulteta u roku 30
(trideset) dana, a pristupnici od točke 7 do 10. u roku 8 ( osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama s
naznakom „Za natječaj“.
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.
Pristupnik (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi
na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Da bi
pristupnik ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to
potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi navedeno pravo
te dokaz da je nezaposlen.
Na pristupnike se primjenjuje probni rad prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i
namještenike u javnim službama.
Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće biti razmatrane.
Pristupnici na natječaj će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru
na internetskoj stranici fakulteta www.agr.unizg.hr.

