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Na temelju članka 27. i 48. Statuta Veleučilišta u Bjelovaru te Odluke o minimalnim uvjetima radnih obveza za reizbor 
na znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta te o obliku izvješća 
Stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora, a sukladno članku 102. st. 3. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju  (NN 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), Stručno vijeće Veleučilišta u Bjelovaru na svojoj redovitoj 8. sjednici u akademskoj 
2020./2021. godini održanoj 25. veljače 2021. godine donosi 
 

 
Odluku o uvjetima reizbora u nastavna zvanja  

predavača, višeg predavača i profesora visoke škole 
 

Članak 1. 
(1) Pristupnici koji su u postupku reizbora na nastavna radna mjesta predavača, višeg predavača, profesora visoke 
škole, moraju ispuniti, nakon posljednjeg izbora odnosno reizbora, uvjete propisane donjim stavcima, a prema općem 
aktu Vijeća veleučilišta i visokih škola o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u 
nastavna zvanja na veleučilištima i visokim školama. 

 

Članak 2. 

(1) Za reizbor na nastavno radno mjesto predavača pristupnik mora ispuniti, nakon posljednjeg izbora odnosno 
reizbora uz opće uvjete i najmanje dva od ukupnih posebnih uvjeta propisanih za izbor u nastavno zvanje 
predavača i višeg predavača prema općem aktu Vijeća veleučilišta i visokih škola o uvjetima za ocjenu nastavne i 
stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja na veleučilištima i visokim školama. 

 

Članak 3. 

Za reizbor na nastavno radno mjesto višeg predavača pristupnik mora ispuniti, nakon posljednjeg izbora odnosno 
reizbora uz opće uvjete i najmanje tri od ukupnih posebnih uvjeta propisanih za izbor u nastavno zvanje višeg 
predavača i profesora visoke škole prema općem aktu Vijeća veleučilišta i visokih škola o uvjetima za ocjenu 
nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja na veleučilištima i visokim školama. 

Članak 4. 

Za reizbor na nastavno radno mjesto profesora visoke škole pristupnik mora ispuniti, nakon posljednjeg izbora 
odnosno reizbora uz opće uvjete i najmanje četiri od ukupnih posebnih uvjeta propisanih za izbor u nastavno 
zvanje profesora visoke škole i profesora visoke škole u trajnom zvanju prema općem aktu Vijeća veleučilišta i visokih 
škola o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja na veleučilištima i 
visokim školama. 

 

Članak 5. 

(1) Izvješće Stručnog povjerenstva u postupku reizbora zaposlenika na nastavno radno mjesto u pisanom obliku 
obvezno sadržava: 

a) podatke o članovima stručnog povjerenstva, 

b) podatke o odluci stručnog vijeća visokog učilišta o pokretanju postupka reizbora na nastavno radno mjesto, 

c) osobne podatke o zaposleniku koji je u postupku reizbora (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, stručni odnosno 
akademski naziv i zvanje), 
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d) podatke o radnom mjestu pristupnika koji je u postupku reizbora te datum posljednjeg izbora odnosno reizbora na 
radno mjesto, 

e) propisane uvjete za reizbor na radno mjesto uz naznaku uvjeta koje ispunjava pristupnik za reizbor na radno 
mjesto, 

f) analizu uvjeta koje pristupnik za reizbor na radno mjesto ispunjava, uključujući ocjenu rezultata znanstvenog rada ili 
rezultata studentske ankete koju provodi visoko učilište odnosno rezultata institucijskog rada i administrativnog dijela 
posla 

g) ocjenu ispunjava li pristupnik uvjete za reizbor na radno mjesto, 

h) mišljenje i prijedlog stručnog povjerenstva. 

(2) Izvješće Stručnog povjerenstva iz stavka 1. ovog članka izrađuje se i u digitalnom obliku. 

 
Članak 6. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja od kada se i primjenjuje, a stupanjem na snagu ove odluke prestaje 
važiti Odluka o uvjetima reizbora u nastavna i naslovno nastavna zvanja predavača, višeg predavača i profesora 
visoke škole KLASA: 602-04/20-07/001, URBROJ: 2103/01-21-08-20-16 od 26. veljače 2020. godine. 
 
KLASA: 602-04/21-07/004 
URBROJ: 2103/01-21-08-21-13 
 
Bjelovar, 25. ožujka 2021. godine 
 
                 Veleučilište u Bjelovaru 
                       Stručno vijeće 
           Dekanica:doc. dr. sc. Zrinka Puharić, prof. v. š.  
 

 

 

 

Prilozi Odluka: 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_03_24_543.html  

https://www.azvo.hr/images/stories/VVIVS/ODLUKA_O_UVJETIMA_ZA_OCJENU_NASTAV_I_STRUC_DJ
ELAT_U_POSTUPKU_IZBORA_U_NASTAV_ZVANJA_2012_2013_2015_PROCISCEN_TEKST.pdf 
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