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KLASA: 602-04/21-07/004 
URBROJ: 2103/01-21-08-21-15 
 
Veleučilište u Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 4, Bjelovar, objavljuje 
 

NATJEČAJ 
 
I. za izbor u naslovno nastavna zvanja: 
1. nastavnika/ce u naslovno nastavno zvanje profesor visoke škole (m/ž)  za znanstveno područje 
biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti (Patologija) - jedan izvršitelj/ica (1)  
2. nastavnika/ce u naslovno nastavno zvanje profesor visoke škole (m/ž)  za znanstveno područje 
biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti (Fiziologija) - jedan izvršitelj/ica (1)  
3. nastavnika/ce u naslovno nastavno zvanje predavač (m/ž)  za znanstveno područje biomedicine i 
zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti (Radiologija) – jedan izvršitelj/ica (1) 
4. nastavnika/ce u naslovno nastavno zvanje predavač (m/ž)  za znanstveno područje tehničkih znanosti, 
polje strojarstvo – jedan izvršitelj/ica (1) 
 
Opći uvjeti: 
Kandidati koji se prijave na natječaj moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom 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 
uvjete za izbor u zvanje propisane Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku 
izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola (NN 20/12, 85/13, 04/15) te uvjete propisane 
Statutom Veleučilišta u Bjelovaru.  
Uz prijavu na natječaj, kandidati moraju priložiti: 
– životopis, 
– presliku domovnice, 
– presliku diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi i stečenom akademskom stupnju, 
– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, 
– popis radova i separate radova relevantnih za predmetni izbor, 
– potvrdu o radnom iskustvu pristupnika (norma sati), 
– potvrdu o mentorstvima, 
– potvrdu o sudjelovanju pristupnika u izvedenim značajnim projektima, 
– presliku posljednje Odluke o izboru u zvanje, 
– potvrdu o održanom javnom predavanju (samo za izbor u zvanje predavač), 
– elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a. 
 

Pristupnici su dužni svu natječajnu dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku i elektroničkom obliku na CD-
u ili DVD-u u PDF-formatu u jednom dokumentu, najviše do 25 MB.  

Strani pristupnici trebaju dostaviti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika uz minimalnu razinu B2 u govoru, 
čitanju i pisanju. 

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, 
NN br. 82/08). 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 30 dana od objave u Narodnim 
novinama na adresu: Veleučilište u Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 4, 43000 Bjelovar, s naznakom: »Za 
natječaj« i s naznakom točke natječaja. 

 
Nepotpune i nepravovremene, odnosno prijave bez originala ili ovjerenih preslika traženih dokumenata 
prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne 
smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. 
 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=481
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=482
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=483
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=484
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=485
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=486
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=487
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=488
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=489
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=545
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=1020
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=10940
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26217
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O rezultatima izbora kandidati će bit obaviješteni u zakonskom roku. Preslike traženih dokumenata ostaju u 
arhivi Veleučilišta u Bjelovaru. 

 

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja izričito su suglasni da Veleučilište u Bjelovaru, kao 
voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe 
natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka (NN br. 106/12. – pročišćeni 
tekst). 

 

Prijava na natječaj smatra se davanjem privole za javno objavljivanje osobnih podataka kandidata 
potrebnih za realizaciju natječaja, na mrežnoj stranici Veleučilišta. 

 

Veleučilište u Bjelovaru zadržava pravo ne izvršiti zaposlenje po točki natječaja i pravo poništenja 
natječaja. 
 
 

             Veleučilište u Bjelovaru 


