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Veleučilište u Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 4, Bjelovar, raspisuje 
 

NATJEČAJ 
 
Za potrebe Veleučilišta donosi se ova Odluka o raspisivanju javnog natječaja kako slijedi: 
 
I. za izbor i zaposlenje na radno mjesto: 
1. nastavnika/ce u nastavno zvanje predavač (m/ž)  za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika 
- jedan izvršitelj/ica (1) na neodređeno puno radno vrijeme  
 
II. za izbor: 
1. nastavnika/ce u naslovno nastavno zvanje profesor visoke škole (m/ž)  za znanstveno područje društvenih 
znanosti, polje kineziologija – jedan izvršitelj/ica (1)  
2. nastavnika/ce u naslovno nastavno zvanje viši predavač (m/ž)  za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, 
polje kliničke medicinske znanosti (Pedijatrija) – jedan izvršitelj/ica (1)  
3. nastavnika/ce u naslovno nastavno zvanje predavač (m/ž)  za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje 
strojarstvo (Proizvodno strojarstvo) – dva izvršitelj/ica (2)  
 
Uvjeti Natječaja: 
Kandidati koji se prijave na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane 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), 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) i Statutom Veleučilišta u Bjelovaru.  
 
Uz prijavu na natječaj, kandidati moraju priložiti: 
- 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), 
- preslika odluke o prethodnom izboru u nastavno zvanje (točka II 1 i točka II 2), 
- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis o radno pravnom statusu/e-radnu knjižicu, 
- dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku 
izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola 
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđivan zbog 
kaznenih djela iz članka 15. Zakona (ne starije od 3 mjeseca).  
 

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). 

Svi pristupnici koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima 
pod jednakim uvjetima, dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i svu propisanu dokumentaciju 
prema posebnom zakonu. 

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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Pristupnici koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog 
rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17 i 98/19, 84/21) i Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata 
(NN br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne 
dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 30 dana od objave u Narodnim 
novinama, odnosno do popunjavanja radnih mjesta 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. 
 

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 određenoj točki natječaja i pravo poništenja 
cjelokupnog natječaja. 

 
Poništava se dio javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama RH broj 18/2022 te na službenom 
internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora (EURAXESS Jobs portal od 7. veljače 
2022.), Internet stranicama Veleučilišta u Bjelovaru (www.vub.hr objavljenog 7. veljače 2022. godine) i u dnevnom 
tisku (Bjelovarski list od 7. veljače 2022. godine) 
 
I. za izbor i zaposlenje na radno mjesto: 
1. nastavnika/ice u nastavno zvanje profesor visoke škole (m/ž) za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, 
polje javno zdravstvo – jedan izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme od 10 sati tjedno. 
Ostali sadržaj navedenog natječaja ostaje u cijelosti neizmijenjen. 

 
 

Veleučilište u Bjelovaru 

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

