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STRUČNO VIJEĆE 

 
Na temelju članka 27. Statuta Veleučilišta u Bjelovaru, Stručno vijeće na svojoj 11. sjednici održanoj 3. 
svibnja 2022. godine donijelo je 
 
 

O D L U K U 
O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA REIZBORE U NASTAVNA ZVANJA 

 
Članak 1. 

Za potrebe Veleučilišta u Bjelovaru, donosi se ova Odluka o raspisivanju javnog natječaja za reizbor u nastavna 
zvanja i zaposlenja kako slijedi: 

I. za reizbor i zaposlenje na radno mjesto: 

1. nastavnika/ce u nastavno zvanje viši predavač (m/ž)  za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje 
kliničke medicinske znanosti (Sestrinstvo) - tri izvršitelj/ica (3) na određeno nepuno radno vrijeme od 10 sati tjedno 
 
2. nastavnika/ce u nastavno zvanje viši predavač (m/ž)  za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje 
kliničke medicinske znanosti (Sestrinstvo) - jedan izvršitelj/ica (1) na određeno nepuno radno vrijeme od 5 sati tjedno  
 
Uvjeti za reizbor u zvanje: 
  
- uvjeti za reizbor objavljeni su na Internet stranici Veleučilišta u Bjelovaru  
https://vub.hr/images/uploads/6246/odluka_o_uvjetima_reizbora_u_nastavna_zvanja.pdf 
https://vub.hr/images/uploads/6246/odluka_o_provodenju_postupka_reizbora_u_nastavna_zvanja_i_radna_mjesta.p
df 
 
Uz prijavu na natječaj pristupnici trebaju priložiti (u tiskanom i digitalnom obliku-CD): 
- životopis s detaljnim podacima o nastavnom, stručnom i znanstvenom radu, 
- popis radova i separate radova relevantnih za predmetni izbor, 
- preslika odgovarajuće diplome ili rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije koju je izdala Agencija 
za znanost i visoko obrazovanje RH (original ili ovjerena kopija), 
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili izvadak iz aplikacije e-građani, preslika osobne iskaznice ili 
putovnice), odnosno dokaznu javnu ispravu o državljanstvu kandidata države članice Europske unije, 
- preslika odluke o prethodnom izboru u nastavno zvanje, 
- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis o radno pravnom statusu/e-radnu knjižicu, 
- dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih Odlukom VUB-a o uvjetima reizbora u nastavna zvanja predavača, višeg 
predavača i profesora visoke škole od 25. veljače 2021. godine. 
 
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 8 dana od objave na adresu: Veleučilište 
u Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 4, 43000 Bjelovar, s naznakom »Za natječaj«. 
 

https://vub.hr/images/uploads/6246/odluka_o_uvjetima_reizbora_u_nastavna_zvanja.pdf
https://vub.hr/images/uploads/6246/odluka_o_provodenju_postupka_reizbora_u_nastavna_zvanja_i_radna_mjesta.pdf
https://vub.hr/images/uploads/6246/odluka_o_provodenju_postupka_reizbora_u_nastavna_zvanja_i_radna_mjesta.pdf
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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. 
 
O rezultatima izbora kandidati će bit obaviješteni u zakonskom roku. 

Preslike traženih dokumenata ostaju u arhivi Veleučilišta u Bjelovaru te se ne vraćaju pristupnicima.  

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. 

 
Članak 2. 

Dekanica Veleučilišta u Bjelovaru zadužuje se za provedbu daljnje procedure objavljivanja natječaja na Internet 
stranicama Veleučilišta. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja. 

 
Bjelovar, 3. svibnja 2022. godine 
 
KLASA: 602-04/22-07/007 
URBROJ: 2103/01-21-08-22-10 

 
 
                                                                                                                Veleučilište u Bjelovaru 

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


