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Osijek, 29.studenoga 2017. 
 

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek  

 
raspisuje 

 
JAVNI NATJEČAJ 

 
1. za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na  radno mjesto I. vrste – stručni 

suradnik za financijske poslove na određeno vrijeme od jedne (1) godine u punom 
radnom vremenu na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek 

 
Pristupnik/ca na natječaj je pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužan ispunjavati 
i sljedeće uvjete: 
-visoka stručna sprema, diplomirani ekonomist (mag. oec.) 
-poznavanje rada na računalu 
-1 godina radnog iskustva 
Uz prijavu na natječaj pristupnik/ca  obvezni  su priložiti: 

- životopis 
- presliku domovnice 
- presliku rodnog lista 
- ovjeren dokaz o stečenom stupnju obrazovanja 
- elektronički zapis o podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinskog  

osiguranje (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja 
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni 

postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja 
  

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se pod jednakim uvjetima 
mogu prijaviti osobe oba spola. 

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan 
je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike 
samo pod jednakim uvjetima. 

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to preslikom rješenja ili 
potvrdom o priznatom statusu (prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog 
rata i članova njihovih obitelji, „Narodne novine“ br. 174/04, 92/25, 02/07, 107/07,65/09, 
137/09, 164/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 i 148/13 92/14.,  potvrda ne može biti starija 
od 6 mjeseci u trenutku podnošenja zahtjeva). 

Pristupnici koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su dostaviti dokaz o 
nezaposlenosti te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način im je prestao radni odnos kod 
posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.). 



Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se isključivo putem pošte u 
roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10 e, 31 000 
Osijek,  s naznakom “prijava na natječaj – za radno mjesto _________________“. 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

Do donošenja odluke o izboru pristupnika natječaj  može biti poništen. 

Za pristupnike prijavljene na javni natječaj - koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji 
su podnijeli pravovremenu zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz 
natječaja, provest će se testiranje/razgovori. 

O načinu provođenja testiranja /razgovora, izvorima za pripremanje pristupnika, vremenu 
provođenja testiranja/razgovora, pristupnici će biti obaviješteni objavama na službenoj 
stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku (www.fdmz.hr). 

Ako pristupnik ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj. 

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku objavom na 
službenoj stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo  Osijek Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku (www.fdmz.hr). 

 
                

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO  OSIJEK 

Crkvena 21,  31 000 OSIJEK 
 
 
 
 


