
 

 

 

 

Institut za poljoprivredu i turizam, Karla Huguesa 8, Poreč, raspisuje  

 

NATJEČAJ 

 

za zapošljavanje: 

1.  na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – 

izobrazba novih doktora znanosti“, na određeno vrijeme do 4 godine, u punom radnom 

vremenu, a u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti  i to izborom: 

- doktoranda  u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, 1 izvršitelj/ica, za rad na 

projektu Hrvatske zaklade za znanost „Utjecaj različitih vinifikacijskih tehnologija na 

kvalitativna svojstva vina od autohtonih hrvatskih sorti: uloga vina u ljudskoj prehrani – 

VINUM SANUM“ (IP-2018-01-5049), s obavezom upisa poslijediplomskog doktorskog 

studija. 

Obvezni uvjeti: završen sveučilišni studij koji omogućava upis na poslijediplomski sveučilišni 

(doktorski) studij „Poljoprivredne znanosti“ iz područja biotehničkih znanosti, znanstveno 

polje poljoprivreda (agronomija) na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, ukupan 

prosjek ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava upis na navedeni doktorski 

studij. 

Dodatni kriteriji: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju te za istraživački 

rad u području biotehničkih znanosti, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu i 

istraživačkim projektima iz područja vinogradarstva i vinarstva, objavljeni  radovi, 

sudjelovanja na znanstvenim konferencijama u znanstvenom području biotehničkih znanosti, 

laboratorijsko iskustvo u radu s analizama vina, iskustvo u radu u vinarskom podrumu 

(prerada grožđa i proizvodnja vina), dobro znanje engleskog jezika u govoru i pismu, dobro 

znanje rada na računalu, vozačka dozvola B kategorije.   

- doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, 1 izvršitelj/ica, za rad na 

projektu „KK.05.1.1.02.0005 - Agrobioraznolikost - osnova za prilagodbu  i ublažavanje 

posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi“, s obavezom upisa poslijediplomskog 

doktorskog studija. 

Obvezni uvjeti: završen diplomski ili integrirani sveučilišni studij hortikulture, smjer 

povrćarstvo, ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava upis na 

sveučilišni doktorski studij. 

Dodatni kriteriji: aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, vozačka dozvola B 

kategorije. 

- doktoranda  u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, 1 izvršitelj/ica, za rad na 

projektu Hrvatske zaklade za znanost „Bilinogojstvom do sekundarnih biljnih metabolita: 

primjena mineralnih hraniva i elicitora za povećanje koncentracije fenola u listu masline - 

PhytoFarmOL“ (UIP-2017-05-8464), s obvezom upisa poslijediplomskog doktorskog studija. 

Obvezni uvjeti: završen sveučilišni studij koji omogućava upis na poslijediplomski sveučilišni 

(doktorski) studij „Poljoprivredne znanosti“ iz područja biotehničkih znanosti, znanstveno 

polje poljoprivreda (agronomija) na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, ukupan 

prosjek ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava upis na navedeni doktorski 

studij. 

Dodatni kriteriji: iskustvo u provođenju istraživanja vezanih uz zaštitu i/ili ishranu bilja, 

dobro znanje iz zaštite i/ili ishrane bilja, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, 

vozačka dozvola B kategorije.   



- doktoranda  u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, 1 izvršitelj/ica, za rad na 

projektu Interreg Mediterranean 2014 – 2020 „Održive turističke strategije za očuvanje i 

valorizaciju prirodne baštine mediteranske obale i priobalja – INHERIT“, s obavezom upisa 

poslijediplomskog doktorskog studija. 

Obvezni uvjeti: završen sveučilišni studij koji omogućava upis na poslijediplomski sveučilišni 

(doktorski) studij „Menadžment održivog razvoja“ iz područja društvenih znanosti, 

znanstveno polje ekonomija na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

Sveučilišta u Rijeci, ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava 

upis na navedeni doktorski studij. 

Dodatni kriteriji: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju te za istraživački 

rad, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu i istraživačkim projektima, objavljeni  

radovi, sudjelovanja na znanstvenim konferencijama dobro znanje engleskog jezika u govoru 

i pismu, dobro znanje rada na računalu, vozačka dozvola B kategorije.   

- doktoranda  u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, 1 izvršitelj/ica, za rad na 

projektu „Winter Islands Network for all year round Tourism ExpeRience in the 

MEDiterranean - WINTER MED“, s obavezom upisa poslijediplomskog doktorskog studija. 

Obvezni uvjeti: završen sveučilišni studij koji omogućava upis na poslijediplomski sveučilišni 

doktorski studij „Menadžment održivog razvoja“ iz područja društvenih znanosti, znanstveno 

polje ekonomija na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci, 

ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava upis na doktorski studiji 

ili upisan navedeni doktorski studij u godini 2019/2020.   

Dodatni kriteriji: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju te za istraživački 

rad u području društvenih znanosti, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu i 

istraživačkim i stručnim projektima iz područja održivog turizma i/ili cikloturizma, objavljeni  

radovi, sudjelovanja na znanstvenim konferencijama u znanstvenom području društvenih 

znanosti, iskustvo u radu na EU projektima, dobro znanje engleskog jezika u govoru i pismu, 

dobro znanje rada na računalu, vozačka dozvola B kategorije.  

Uz prijavu na radna mjesta pod 1. potrebno je priložiti: životopis, diplomu ili uvjerenje o 

završenom odgovarajućem sveučilišnom studiju, prijepis ocjena, dokaz o ispunjavanju uvjeta 

za upis na odgovarajući doktorski studij i dokaze o ispunjavanju dodatnih kriterija (ukoliko je 

primjenljivo). 

2. stručni suradnik na projektu, 1 izvršitelj/ica, za rad na projektu „Winter Islands Network 

for all year round Tourism ExpeRience in the MEDiterranean - WINTER MED“. Radni 

odnos se zasniva na određeno vrijeme, do završetka projekta, u punom radnom vremenu, uz 

probni rad od 3 mjeseca. 

Uvjeti: VSS prema ranije važećim propisima odnosno preddiplomski i diplomski sveučilišni 

studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomskog ili turističkog 

smjera,  aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, poznavanje rada na računalu 
(word, excel, power point). Poželjno poznavanje rada u SPSS-u ili ostalim statističkim 
programima i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. 
Uz prijavu na radno mjesto pod 2. potrebno je priložiti: životopis (Europass obrazac), 

presliku diplome, dokaze o ostalim navedenim uvjetima (ukoliko je primjenjivo). 

3. računovodstveni referent, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, u punom radnom 

vremenu i uz probni rad od 2 mjeseca. 

Uvjeti: SSS ekonomske ili druge struke uz radno iskustvo od najmanje godinu dana na 

odgovarajućim poslovima. Poželjno poznavanje rada u proračunskom računovodstvu. 

Uz prijavu  na radno mjesto pod 3. potrebno je priložiti životopis s obveznim navođenjem e-

mail adrese, svjedodžbu o završenoj školi i elektronički zapis ili potvrdu o podacima 

evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu 

poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima. 



Pristupnici na jedno od radnih mjesta pod 1. i 2., koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u 

inozemstvu, moraju uz prijavu priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske 

kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje. 

U slučaju potrebe, za pojedino radno mjesto pod 1. i 2. provest će se testiranje znanja i 

sposobnosti kandidata. Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete iz natječaja za radno 

mjesto pod 3.  i čije su prijave potpune i pravovremene, bit će pozvani na testiranje koje 

podrazumijeva provjeru znanja i sposobnosti, prvenstveno iz područja proračunskog 

računovodstva i razgovor s kandidatom. Obavijest o testiranju dostavit će se kandidatima na 

njihovu e-mail adresu. Kandidat koji ne pristupi testiranju više se neće smatrati kandidatom u 

postupku. 

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Institut za 

poljoprivredu i turizam kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se  i 

dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe  natječajnog postupka  sukladno propisima koji 

uređuju zaštitu osobnih podataka. 

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim 

propisima, dužni su o tome dostaviti odgovarajuće dokaze. Pristupnici koji se pozivaju na 

pravo prednosti prilikom zapošljavanja  prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz 

Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti i sve 

potrebne dokaze prema navedenom Zakonu, dostupne na internetskoj adresi Ministarstva 

hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.  

Rok za podnošenje prijava na natječaj za radna mjesta pod 1. i 2.  je 30 dana, za radno mjesto 

pod 3. rok je 10 dana od dana objave u Narodnim novinama. Nepotpune i zakašnjele prijave 

neće se razmatrati.  

Prijave se dostavljaju na adresu: Institut za poljoprivredu i turizam, Karla Huguesa 8, 52440 

Poreč, s naznakom „Za natječaj-(naziv radnog mjesta)“. Pristupnici za radno mjesto pod 1. 

moraju navesti i naziv projekta na koji podnose prijavu. 

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni najkasnije u roku 15 dana od dana 

donošenja odluke, objavom putem web stranice Instituta www.iptpo.hr. 

 

 

URBROJ: 0147-20-360 

Poreč, 9. lipnja 2020. 

       

Institut za poljoprivredu i turizam 

  Ravnatelj 

 

       dr. sc. Dean Ban 
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