
 
STRUČNO VIJEĆE 
 
Na temelju članka odredbi Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 
105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i odredbi Statuta 
Veleučilišta u Bjelovaru, Stručno vijeće Veleučilišta u Bjelovaru na svojoj 8. sjednici u akademskoj 
2020./2021. godini, održanoj 25. ožujka 2021. godine donosi  
 

ODLUKU 
 

o provođenju postupka reizbora u nastavna zvanja i radna mjesta  
na Veleučilištu u Bjelovaru 

 
 
1.  Odluku o pokretanju postupka reizbora u nastavna zvanja i radna mjesta na Veleučilištu u 
 Bjelovaru i Odluku o uvjetima za reizbor u nastavna zvanja predavača, višeg predavača i 
 profesora visoke škole donosi Stručno vijeće Veleučilišta u Bjelovaru. 
 
2.  Odluku o imenovanju Stručnih povjerenstava za provođenje postupka reizbora 
 donosi Stručno vijeće Veleučilišta u Bjelovaru. 
 

- Članovi Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje 

trebaju biti izabrani u isto ili više nastavno zvanje od zvanja za koje se pristupnik predlaže ili u 

znanstveno-nastavno zvanje. 

- Izbor dva člana stručnog povjerenstva treba biti u znanstvenom području i polju za koje se 

pristupnik predlaže. Treći član može biti u znanstvenom području i polju za koje se pristupnik 

predlaže, ili treba imati znanstveno-stručnu djelatnost blisku znanstvenom području i polju za 

koje se pristupnik predlaže. 

- Barem jedan član Stručnog povjerenstva ne može biti zaposlenik visokog učilišta na kojem je 

zaposlen pristupnik (Članak 102., stavak 2. ZZDVO). 

- U izvješću stručnog povjerenstva treba za članove Stručnog povjerenstva navesti: akademsku 

titulu, ime i prezime, stručni naziv, zvanje u koje je biran, gdje je zaposlen te područje, polje i 

granu (ukoliko je izabran u granu) u koje je biran.  

3.  Natječaj za reizbor u nastavno zvanje na Veleučilištu u Bjelovaru objavljuje se na Internet 
 stranicama Veleučilišta  u  Bjelovaru, a rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave. 
 U tekstu Natječaja se navodi dokumentacija koju je potrebno dostaviti. 
  
4.  Natječajna dokumentacija se zaprima u Tajništvu, a Tajništvo kompletnu dokumentaciju 
 prosljeđuje prvom članu Stručnog povjerenstva imenovanom od  strane  Stručnog vijeća. Prvi 
 član Stručnog povjerenstva obavještava ostala dva člana o pristigloj dokumentaciji. 
 
5. Stručno povjerenstvo je najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka natječaja 
 obvezno napisati Izvješće o radu nastavnika s mišljenjem o ispunjavanju propisanih uvjeta te 
 isto uputiti Stručnom vijeću na daljnju proceduru. 
 



6.  Stručno vijeće Veleučilišta u Bjelovaru donosi konačnu Odluku o reizboru nastavnika u 
 nastavno zvanje u skladu s člankom 102. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
 obrazovanju. 
 
7.  Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja od strane Stručnog vijeća Veleučilišta u Bjelovaru 
 od kada se i primjenjuje, a stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o provođenju 
 postupka reizbora u nastavna zvanja i radna mjesta te naslovno nastavna zvanja na Veleučilištu 
 u Bjelovaru od 12. ožujka 2019. godine (KLASA: 602-04/19-07/003, URBROJ: 2103/01-21-08-
 19-13) 
 

 
KLASA: 602-04/21-07/004 
URBROJ: 2103/01-21-08-21-14 
 
Bjelovar, 25. ožujka 2021. godine 

 
                        Veleučilište u Bjelovaru 
          Stručno vijeće 
        Dekanica: doc. dr. sc. Zrinka Puharić, prof. v. š.  
 

 


