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Šibenik, 05. rujna 2014. 

 

 

 

Na temelju članka 46. i 66. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, a u svezi s člankom 102. 

Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, br. 123/03., 

198/03., 105/04., 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13. i 101/14.), Stručno 

vijeće na svojoj 25. sjednici održanoj dana 05. rujna 2014. godine, donijelo je slijedeću 

 

 

O  D  L  U  K  U 
o 

provođenju postupka reizbora na nastavna radna mjesta 

 

 

1. Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku donosi odluku o pokretanju postupka reizbora na 

nastavna radna mjesta i imenovanju stručnih povjerenstava temeljem odredbi propisanih 

Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, br. 123/03., 

198/03., 105/04., 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13. i 101/14.), uvjeta 

Vijeća veleučilišta i visokih škola RH („Narodne novine“, br.  20/12. i 85/13.)  i Statuta 

Veleučilišta u Šibeniku, za reizbor na nastavno radno mjesto.  

 

2. Nastavnik za kojeg se pokreće postupak reizbora na nastavno radno mjesto dužan je Službi 

za kadrovske i opće poslove u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o pokretanju 

postupka reizbora na nastavno radno mjesto dostaviti dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta 

propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, br. 

123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13. i 101/14.), 

uvjeta Vijeća veleučilišta i visokih škola RH („Narodne novine“, br.  20/12. i 85/13.) i Statuta 

Veleučilišta u Šibeniku, za reizbor na nastavno radno mjesto. 

Služba za kadrovske i opće poslove će kompletnu dokumentaciju proslijediti prvom članu 

stručnog povjerenstva imenovanog od strane Stručnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku, a ostala 

dva člana će biti obaviješteni da je kompletna dokumentacija dostavljena prvom članu. 

 

3. Stručno povjerenstvo je dužno u roku  od 30 dana od dana primitka dopisa o pokretanju 

postupka reizbora na nastavno radno mjesto napraviti izvješće o radu nastavnika s mišljenjem 

o ispunjavanju uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 

(„Narodne novine“, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07., 46/07., 45/09.,  63/11., 

94/13., 139/13. i 101/14.), uvjeta Vijeća veleučilišta i visokih škola RH („Narodne novine“, 

br.  20/12. i 85/13.)  i Statuta Veleučilišta u Šibeniku, za reizbor na nastavno radno mjesto i 

dostaviti ga Stručnom vijeću Veleučilišta u Šibeniku. 

 

4. Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku donosi konačnu odluku o reizboru nastavnika na 

nastavno radno mjesto u skladu s člankom 102., stavak 2. i 4. Zakona o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 

02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13. i 101/14.). 



 

5.  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se do donošenja 

minimalnih uvjeta radnih obveza koje će propisati Nacionalno vijeće, kako je to određeno 

člankom 102., stavak 3.  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne 

novine“, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13. 

i 101/14.). 

 

 

 

 

                     Dekanica: 

                         Anita Grubišić, mag. oec., v. pred. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Prodekanica za nastavu 

2. Pročelnici Odjela 

3. Nastavnici 

4. Tajništvo 

5. Služba za kadrovske i opće poslove 

6. Arhiva 

 

 

 


