Znanstveno vijeće Hrvatskog šumarskog instituta raspisuje
NATJEČAJ
za izbor na znanstvena radna mjesta:
1. znanstveni savjetnik – trajno zvanje iz znanstvenog područja: biotehničke znanosti; znanstvenog
polja: šumarstvo: iz grane istraživanja: ekologija i uzgajanje šuma – 1 izvršitelj.
2. znanstveni savjetnik 1 izbor iz znanstvenog područja: biotehničke znanosti; znanstvenog polja:
šumarstvo: iz grane istraživanja:
2.1. šumarske tehnologije i menadžment – 1 izvršitelj
2.2. ekologija i uzgajanje šuma – 2 izvršitelja
3. viši znanstveni suradnik iz znanstvenog područja: biotehničke znanosti; znanstvenog polja:
šumarstvo: iz grane istraživanja:
3.1.genetika i oplemenjivanje šumskog drveća – 1 izvršitelj
3.2. uređivanje šuma – 5 izvršitelja
3.3. ekologija i uzgajanje šuma - 1 izvršitelj
3.4. zaštita šuma – 1 izvršitelj
Radni odnos zasniva se u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme, s obvezom provođenja
reizbora ili izbora na više radno mjesto.
Mjesto rada je u Jastrebarskom, odnosno u Zagrebu. Od pristupnika se očekuje spremnost rada na
otvorenom i u šumi.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (Zakon o ravnopravnosti spolova).
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/2014, 127/2017),
pristupnici (m/ž) na natječaj trebaju ispunjavati sljedeće obvezne uvjete:
– opći uvjet određen člankom 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN
123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13) za izbor u
znanstveno zvanje i na znastveno radno mjesto - upis u Upisnik znanstvenika u istom ili višem
znanstvenom zvanju,
- akademski stupanj doktora znanosti iz grane istraživanja za radno mjesto za koje se podnosi prijava,
- strukovno obrazovanje magistar inženjer šumarstva/ magistar inženjer urbanog šumarstva, zaštite
prirode i okoliša/ diplomirani inženjer šumarstva,
- znanstveni radovi objavljeni u časopisima u bazi Web of Science (WoS),
- uvjete iz članka 16. Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17, 72/19, 21/21),
- uvjete utvrđene Pravilnikom Hrvatskog šumarskog instituta o dodatnim uvjetima za izbor na
znanstvena radna mjesta,
- radno iskustvo u vođenju i/ili sudjelovanju na znanstvenim i/ili stručnim međunarodnim i hrvatskim
projektima istraživanja, studijama, ekspertizama iz grane istraživanja za koju se podnosi prijava,
- znanje engleskog ili drugog stranog jezika,
- poznavanje MS Office paketa,
- vozačka dozvola B kategorije,
– strani državljani – znanje hrvatskog jezika, napredna razina.
Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su
u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike pod
jednakim uvjetima.
Pristupnici koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17,
98/19, 84/2021), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,
priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOK
AZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja,
broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, uz vlastoručni
potpis.
Uz prijavu za natječaj treba priložiti:
- životopis (EU format),
- motivacijsko pismo,
- domovnicu ili dokaz o državljanstvu neke druge države EU područja,
- dokaz o izboru u znanstveno zvanje
- dokaz o završenom poslijediplomskom doktorskom studiju Šumarstva
- dokaz o završenom diplomskom sveučilišnom studiju Šumarstvo ili diplomskom sveučilišnom studiju
Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša,
- popis znanstvenih i stručnih radova u znanstvenom polju šumarstvo, znanstvenoj grani ekologija i
uzgajanje šuma s dokazom o broju znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Web of
Science (WoS), s dokazom o citiranosti WoS
- dokaz o vođenju/ i/ili suradnji na međunarodnim i hrvatskim projektima istraživanja
- dokaz o radnom iskustvu na izradi studija/ekspertiza/stručnih programa i/ili projekata
- dokaz o znanju engleskog ili drugog stranog jezika
- presliku vozačke dozvole B kategorije,
- strani državljani – dokaz o znanju hrvatskog jezika (potvrda škole, ili izjava o znanju hrvatskog jezika,
ili preslika svjedodžbe/indeksa iz kojeg je to vidljivo),
- ostale dokaze koje pristupnik smatra relevantnim.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora pristupnik se može pozvati predočiti izvornik.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja,
ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatski šumarski institut kao voditelj zbirke
osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog
postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
Prijave na natječaj šalju se poštom-preporučeno ili dostavljaju osobno na adresu: Hrvatski šumarski
institut, Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko s naznakom: „Prijava na natječaj za znanstveno radno
mjesto br.__“.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana posljednje objave natječaja.
Pristupnici će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja.
Hrvatski šumarski institut

