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Na temelju čl. 43. 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) te članka 46. Statuta 

Veleučilišta u Bjelovaru, Stručno vijeće na svojoj 17. sjednici u akademskoj 2021./2022. godini održanoj 

dana 8. rujna 2022. godine u Bjelovaru, donosi 

 

PRAVILNIK O NAČINU ODABIRA I OCJENJIVANJU RADA 
SURADNIKA U SURADNIČKOM ZVANJU ASISTENTA 

 
 

1. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
(1) Ovim Pravilnikom o načinu odabira i ocjenjivanju rada suradnika u suradničkom zvanju asistenta ( u 
daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se postupak i način odabira: 
- na odgovarajuća radna mjesta suradnika u suradničkom zvanju asistenta  
- na odgovarajuća naslovna mjesta suradnika u suradničkom zvanju asistenta. 
(2) Opis poslova zaposlenika izabranog na odgovarajuće radno mjesto suradnika u suradničkom 
zvanju asistenta propisan je Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i ustrojstvu radnih mjesta Veleučilišta. 
(2) Opis poslova suradnika izabranih na odgovarajuća naslovna mjesta suradnika u suradničkom 
zvanju asistenta Veleučilišta jest sljedeći: 
-  dogovoriti i uskladiti praktični dio nastave za studente Veleučilišta, 
- izvoditi vježbe iz predmeta koji spadaju u znanstveno polje za koje je biran, 
-  održavati konzultacije sa studentima, 
-  objavljivati materijale potrebne za vježbe (kada to vrsta vježbe zahtijeva) te raspored vježbi   

 (ako se vježbe odvijaju izvan prostora Veleučilišta), 
-       voditi stručnu praksu iz predmeta koji spadaju u znanstveno polje za koje je biran, 
- rješavati eventualne poteškoće ili probleme nastale tijekom izvođenja stručne prakse u 
 dogovoru s odgovornim osobama,  
-       organizirati i obavljati neposredni rad sa studentima. 

  

2.  POKRETANJE POSTUPKA 

Članak 2. 
(1) Postupak izbora suradnika u suradničko zvanje asistenta i na odgovarajuće radno mjesto te izbora 
suradnika u naslovno mjesto suradnika u suradničkom zvanju asistenta pokreće Stručno vijeće i/ili 
Upravno vijeće Veleučilišta na prijedlog voditelja odjela/studija, uz suglasnost dekana.  
(2) Stručno vijeće donosi Odluku o raspisivanju natječaja, a dekan donosi Odluku o imenovanju 
Stručnog povjerenstva za izbor suradnika u suradničko zvanje asistenta i na odgovarajuće radno 
mjesto te izbora suradnika u naslovno mjesto suradnika u suradničkom zvanju asistenta.  
(3) Stručno povjerenstvo za izbor suradnika u suradničko zvanje asistenta i na odgovarajuće radno 
mjesto te izbora suradnika u naslovno mjesto suradnika u suradničkom zvanju asistenta (u daljnjem 
tekstu Stručno povjerenstvo) mora biti u sastavu od tri člana izabrana u nastavno ili znanstveno-
nastavno zvanje u znanstvenom području za koje se asistent bira. 
(4) Članovi Stručnog povjerenstva mogu biti i dekan, prodekani te voditelji odjela/studija, a između njih ili 
uz njih barem jedan član Stručnog povjerenstva mora biti izabran u nastavno ili znanstveno-nastavno 
zvanje u znanstvenom području za koje se asistent bira. 
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(5) Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku i na internetskim stranicama Veleučilišta 
te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora. Natječaj mora 
biti otvoren najmanje 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. 
 

Članak 3. 
(1) U suradničko zvanje asistenta i na odgovarajuće radno mjesto te naslovno mjesto suradnika u 
suradničkom zvanju asistenta može biti izabrana osoba koja ima završen odgovarajući diplomski 
sveučilišni studij odnosno specijalistički diplomski stručni studij u trajanju od najmanje pet godina te 
stečenih najmanje 300 ECTS bodova ili dodiplomski sveučilišni studij prema prijašnjem Zakonu. 
(2)  U suradničko zvanje asistenta i na odgovarajuće radno mjesto može biti izabran kandidat koji od 
Stručnog povjerenstva imenovanog Odlukom dekana dobije prethodno pozitivno ocijenjeno ogledno 
izvođenje vježbi.  
(3) U naslovno mjesto suradnika u suradničkom zvanju asistenta (za kandidate s kojima se ne sklapa 
ugovor o radu) nije potrebno održati ogledno izvođenje vježbi. 
(4) Ako se kandidati izabiru u naslovno mjesto suradnika u suradničkom zvanju asistenta, Stručno 
povjerenstvo predlaže izbor kandidata temeljem radnog iskustva kandidata i drugih uvjeta prema 
procjeni Stručnog povjerenstva. 
(5) Na temelju mišljenja Stručnog povjerenstva i pozitivno ocijenjenog oglednog izvođenja vježbe donosi 
se Odluka o izboru u suradničko zvanje asistenta na Stručnom vijeću Veleučilišta. 
(6) Na temelju mišljenja Stručnog povjerenstva donosi se Odluka o izboru u naslovno mjesto suradnika 
u suradničkom zvanju asistenta na Stručnom vijeću Veleučilišta. 
 

Članak 4. 
(1) Rad asistenta koji ima sklopljen ugovor o radu s Veleučilištem prati mentor koji jednom godišnje 
podnosi izvješće o radu asistenta Stručnom vijeću koje donosi ocjenu rada asistenta u proteklom 
razdoblju te plan rada u idućoj godini. Ako ocjena bude negativna, Stručno vijeće predlaže Upravnom 
vijeću da pokrene postupak redovitog otkaza ugovora o radu.  
(2) Rad asistenta izabranih u naslovno mjesto suradnika u suradničkom zvanju asistenta prati mentor. 
Ako rad asistenta izabranih u naslovno mjesto suradnika u suradničkom zvanju asistenta nije u skladu 
sa očekivanjima, istome se, na prijedlog mentora, a uz odobrenje dekana, otkazuje suradnja s 
Veleučilištem. 
(3) Mentor za izbor suradnika u suradničko zvanje asistenta i na odgovarajuće radno mjesto te izbora 
suradnika u naslovno mjesto suradnika u suradničkom zvanju asistenta jest predsjednik povjerenstva, 
odnosno prvi član Stručnog povjerenstva za izbor. 
 

3. PRIKUPLJANJE PRIJAVA 

Članak 5. 
(1) Tajništvo Veleučilišta prikuplja prijave na Natječaj i iste po završetku natječaja, a najkasnije u roku 
od 8 dana od završetka natječaja, dostavlja Povjerenstvu imenovanom od strane Stručnog vijeća za 
pregled natječajne dokumentacije. 
(2) Povjerenstvo zaduženo za pregledavanje natječajne dokumentacije, nakon pregleda dokumentacije i 
održane sjednice, dokumentaciju dostavlja prvom članu, odnosno predsjedniku Stručnog povjerenstvu 
za izbor asistenta. 
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4. NAČIN ODABIRA KANDIDATA 

Članak 6. 
(1) Stručno povjerenstvo uvidom u dokumentaciju za izbor asistenta na odgovarajuće radno mjesto 
predlaže kandidata/kandidate za ogledno izvođenje vježbe. 
(2) Prvi član, odnosno predsjednik Stručnog povjerenstva za izbor asistenta na odgovarajuće radno 
mjesto nakon zaprimljene dokumentacije predlaže (u dogovoru sa članovima Stručnog povjerenstva i 
kandidatom/kandidatima) termin i temu oglednog izvođenja vježbe, o čemu stavlja obavijest na 
internetsku stranicu Veleučilišta najkasnije 7 dana prije izvođenja ogledne vježbe (Prilog 1).  
(3) Održanu oglednu vježbu Stručno povjerenstvo ocjenjuje pozitivno i/ili negativno. 
(4) Ako je kandidat pozitivno ocijenjen, prvi član, odnosno predsjednik, Stručnog povjerenstva podatak o 
pozitivnoj ocjeni dostavlja u Tajništvo Veleučilišta na način da se svi članovi Povjerenstva potpišu na 
pozitivno ocijenjeno ogledno izvođenje vježbe, uz popratnu listu s popisom studenata i drugih osoba 
prisutnih na oglednom izvođenju vježbe (Prilog 2).  
(5) Ako je kandidat negativno ocijenjen, prvi član, odnosno predsjednik, Stručnog povjerenstva podatak 
o negativnoj ocjeni dostavlja u Tajništvo Veleučilišta na način da se svi članovi Povjerenstva potpišu na 
negativno ocijenjeno ogledno izvođenje vježbe, uz popratnu listu s popisom studenata i drugih osoba 
prisutnih na oglednom izvođenju vježbe (Prilog 3).  
(6) Nakon provedene procedure iz stavka 1, 2, 3, 4 i 5 ovog članka Stručno vijeće Veleučilišta donosi 
Odluku o izboru u suradničko zvanje asistenta. 
 

Članak 7. 
 (1) Ako se prijavi kandidat ili više kandidata za izbor na odgovarajuće radno mjesto suradnika u 
suradničkom zvanju asistenta i isti održe ogledno izvođenje vježbi te ne postignu pozitivnu ocjenu, 
Stručno povjerenstvo predlaže Stručnom vijeću Veleučilišta da se ponovno raspiše ili poništi natječaj za 
izbor asistenta. 
(2) Ako se ponovno raspisuje natječaj, procedura se ponavlja. 
(3) Ako se poništava natječaj, Stručno povjerenstvo isto mora obrazložiti dekanu Veleučilišta. 
 

Članak 8. 
(1) Stručno povjerenstvo uvidom u dokumentaciju za izbor u naslovno mjesto suradnika u suradničkom 
zvanju asistenta predlaže odabir kandidata, a Stručno vijeće Veleučilišta donosi Odluku o izboru u 
naslovno mjesto suradnika u suradničkom zvanju asistenta. 
(2) Ako Veleučilište zaprimi veći broj prijava za izbor u naslovno mjesto suradnika u suradničkom 
zvanju asistenta, Stručno povjerenstvo predlaže Stručnom vijeću Veleučilišta kandidata za odabir, a 
Odluka Stručnog vijeća je konačna. 
 

Članak 9. 
(1) Ako se prijavi kandidat ili više kandidata za izbor u naslovno mjesto suradnika u suradničkom 
zvanju asistenta, Stručno povjerenstvo predlaže Stručnom vijeću Veleučilišta mogućnost da se 
kandidat/kandidati ne prihvate i/ili da se ponovno raspiše ili poništi natječaj za izbor asistenta. 
(2) Ako se ponovno raspisuje natječaj, procedura se ponavlja. 
(3) Ako se poništava natječaj, Stručno povjerenstvo isto mora obrazložiti dekanu Veleučilišta. 
 
 

5. MENTOR, IZVJEŠĆE I OCJENA RADA 

Članak 10. 
(1) Način uvođenja u posao novih zaposlenika Veleučilišta detaljnije je uređen Pravilnikom o načinu 
uvođenja u posao novih zaposlenika Veleučilišta. 
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(2) Način uvođenja u posao suradnika izabranih u naslovno nastavno zvanje asistenta, s kojima se ne 
sklapa ugovor o radu, dogovara Stručno povjerenstvo. 
 

6.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 11. 
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Veleučilišta. Stupanjem 
na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o načinu odabira i ocjenjivanju rada 
suradnika u suradničkom zvanju asistenta od 12. studenoga 2012. godine (KLASA: 602-07/12-01/6, 
URBROJ: 2103-67-08-12-30). 
 

Članak 12. 
(1) Sastavni dio ovog Pravilnika su Prilog 1, Prilog 2 i Prilog 3. 
 
 
Bjelovar, 8. rujna 2022. godine 
 

 
          Veleučilište u Bjelovaru 

        dekanica 
       doc. dr. sc. Zrinka Puharić, prof. v. š. 
 
 
 
 
Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Veleučilišta dana 8. rujna 2022. godine. 

 
 
 
 


