
Na temelju odredbe članka 68. st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne 

novine 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), članka 29. stavka 2. i članka 38. Statuta Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću (Klasa: 003-

08/16-01/01, Urbroj: 2125/61-01-16-42) od 09. lipnja 2016. godine, te Odluke Upravnog vijeća 

Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću (Klasa: 003-08/19-01/01, Ur.broj: 2125/19-01/45) od 27. 

prosinca 2019. godine, Veleučilište „ Nikola Tesla“ u Gospiću raspisuje  

NATJEČAJ 

za izbor dekana/ice Veleučilišta „ Nikola Tesla“ u Gospiću 

 

I.  Dekan/ica Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću izabire se na mandatno razdoblje u trajanju od 

četiri akademske godine. 

 

II. Za dekana/icu Veleučilišta „ Nikola Tesla“ u Gospiću može biti izabrana osoba u znanstveno-

nastavnom zvanju, nastavnom zvanju profesora visoke škole ili višeg predavača. 

 

III. Pristupnici natječaju za izbor dekana/ice Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću obvezni su uz 

prijavu na natječaj priložiti i sljedeću dokumentaciju: 

1. životopis,  

2. program rada za četverogodišnje mandatno razdoblje 

3. presliku odluke o izboru kojom se dokazuje stečeno znanstveno-nastavno odnosno nastavno zvanje 

4. presliku diploma 

 

IV. Cjelokupnu dokumentaciju traženu natječajem, pristupnici su dužni dostaviti na CD-u u pdf-formatu 

i obvezno u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za izbor 

dekana - Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću, Bana Ivana Karlovića 16, 53000 Gospić - za 

Povjerenstvo za izbor dekana“, u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. 

 

V. Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni i daju privolu Veleučilištu 

„Nikola Tesla“ u Gospiću za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te 

dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama 

Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.  

 

VI. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

 

VII. Pristupnici natječaja biti će obavješteni o rezultatima izbora u roku od 45 dana od isteka roka za 

podnošenje prijave. 

 

VIII. Javni natječaj za izbor dekana/ice objavljuje se u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na internet 

stranicama Veleučilišta i na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog 

prostora. 

 

IX. Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski 

rod. 

 
Klasa: 003-08/19-01/01 

Ur.broj: 2125/61-01-19-46 

Gospić,  27.12.2019. godine                                                                                               

 

                                                                                                              Predsjednik Upravnog vijeća 

Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću 

                                                                                                                         Darko Nekić, prof. 


