
Na temelju članka 68. stavka 2. 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, 101/14, 60/15, 131/17), članka 47. Statuta Veleučilišta s pravom javnosti „Baltazar 
Zaprešić“ i Odluke Upravnog vijeća, urbroj:308-5/2-2020 od 05. studenoga 2020. godine, 
Veleučilište Baltazar Zaprešić raspisuje 

NATJEČAJ 
za izbor dekana Veleučilišta Baltazar Zaprešić 

1. Dekan Veleučilišta Baltazar Zaprešić bira se javnim natječajem na mandatno razdoblje 
od četiri (4) godine počevši od datuma izbora. 
 

2. Za dekana Veleučilišta Baltazar Zaprešić po ovom natječaju može biti izabrana fizička 
osoba koja ispunjava opće uvjete propisane zakonom i koja ima važeći izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje redovitog ili izvanrednog profesora ili ima važeći izbor u 
nastavno zvanje  profesora visoke škole. 
 

3. Kandidati za dekana koji se prijavljuju na ovaj natječaj, dužni su uz prijavu priložiti 
sljedeću dokumentaciju: 

• životopis, 
• prijedlog svoga programa rada na dužnosti dekana Veleučilišta Baltazar Zaprešić 

za mandatno razdoblje od četiri godine, 
• odluku o izboru u odgovarajuće znanstveno-nastavno odnosno nastavno zvanje, 
• dokumente kojima mogu dokazati svoj znanstveni ili stručni rad, vođenje uspješnih 

projekata u gospodarstvu, javnom sektoru ili lokalnoj odnosno regionalnoj zajednici, 
• pisanu suglasnost za objavu svoga imena i prijedloga programa rada na mrežnim 

stranicama Veleučilišta, 
• uvjerenje o nekažnjavanju. 

4. Prijavu vlastoručno potpisanu sa priloženom natječajnom dokumentacijom,  kandidati 
su dužni dostaviti u pisanoj formi na hrvatskom jeziku i na CD-u u pdf formatu, u 
zatvorenoj omotnici s naznakom: „Natječaj za izbor dekana“. Na natječaj se pod 
jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. 
 

5. Rok za dostavu prijave je  45  dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. 
 

6. Prijave s natječajnom dokumentacijom šalju se isključivo preporučenom poštanskom 
pošiljkom na adresu: 

Veleučilište Baltazar Zaprešić 
Vladimira Novaka 23 
10 290 Zaprešić 

7. Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj te prijave koje ne budu poslane putem 
pošte, neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave 
te osobe čije prijave ne zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, neće se smatrati 
kandidatima prijavljenim na natječaj. 
 

8. O rezultatima natječaja, prijavljeni kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 
četrdesetipet (45) dana od isteka roka za podnošenje prijave. 

Veleučilište Baltazar Zaprešić 


