
Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću, Bana Ivana Karlovića 16, Gospić objavljuje 

NATJEČAJ 

za izbor i zaposlenje na radna mjesta: 

1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent za 

znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, na određeno 

vrijeme u punom radnom vremenu 

1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent za 

znanstveno područje društvene znanosti, polje pravo, na određeno vrijeme u punom radnom 

vremenu 

Uvjeti za izbor u zvanje i zaposlenje: u suradnička zvanja mogu biti izabrani pristupnici koji 

ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 

br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) 

i uvjete Vijeća veleučilišta i visokih škola RH propisane Odlukom o uvjetima za ocjenu 

nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN br. 20/12, 85/13 i 

4/15) te uvjete iz Statuta Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću. 

Uvjeti za izbor u suradničko zvanje asistenta i zaposlenje na odgovarajuće radno mjesto su  

- Završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij 

sukladno zakonu ili istovjetni studij prema prijašnjem zakonu, studij treba biti 

sukladan znanstvenom polju za koje se pristupnik bira  

- Pozitivna ocjena pristupnika na temelju razgovora s Povjerenstvom za izbor 

- Prosjek ocjena svih položenih predmeta tijekom dodiplomskog ili diplomskog studija 

od 3,5 ili veći. Iznimno, može se izabrati i osoba sa nižim prosjekom od 3,5 pod 

uvjetom da ima preporuke od najmanje trojice nastavnika visokog učilišta na kojem je 

završio odgovarajući studij. 

Uz prijavu na natječaj pristupnici trebaju priložiti (u tiskanom i digitalnom obliku-CD): 

- životopis s detaljnim podacima o nastavnom, stručnom i znanstvenom radu, 

- diplomu o završenom studiju, 

- presliku domovnice za hrvatske državljane, odnosno dokaznu javnu ispravu o 

državljanstvu kandidata države članice Europske unije, 

- ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u suradničko zvanje. 

 

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 30 dana od objave 

na adresu: Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću, Bana Ivana Karlovića 16, 53000 Gospić s 

naznakom: »Za natječaj« i s naznakom točke natječaja. 

 



Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili 

nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. 
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PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA 

Poništava se dio natječaja raspisan i objavljen u  Narodnim novinama br. 45/17 od 10. svibnja 
2017., 24sata, stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, europskom portalu za radna 
mjesta Euraxess te na web-stranici Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću od 10. svibnja 2017. 
god. za izbor i zaposlenje na radno mjesto: 

• pod rednim brojem 3.: jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom 

zvanju asistent za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i 

transport, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu 

• pod rednim brojem 4.: jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom 

zvanju asistent za znanstveno područje društvene znanosti, polje pravo, na određeno 

vrijeme u punom radnom vremenu 
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