
Na temelju čl. 45. st. 1. t. 5. Statuta Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću, te pozitivnog 
mišljenja Stručnog povjerenstva, Stručno vijeće na sjednici od 12. travnja 2019. godine donijelo 
je 

 

ODLUKU 

o odabiru pristupnice za prijem u radni odnos 

 

I. 

Po natječaju za prijam u radni odnos objavljenom u Narodnim novinama br. 103/2018 od 23. 
studenoga 2018. godine, u dnevnom listu „24 sata“ i na internet stranicama Veleučilišta „Nikola 
Tesla“ u Gospiću, za t. 2. natječaja – jednog  izvršitelja/izvršiteljice u suradničkom ili 
nastavnom zvanju od asistenta do profesora visoke škole, područje društvenih znanosti, polje 
ekonomija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, odabire se: magistra ekonomije 
V.V.S. 

 

II. 

Sa odabranom pristupnicom sklopit će se ugovor o radu u sukladno zakonu, drugim propisima 
i općim aktima Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću, te sukladno uvjetima objavljenog 
natječaja. 

 

III. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Ova odluka javno će se objaviti na internetskoj stranici Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću 
http://www.velegs-nikolatesla.hr, te se, kako je naznačeno u samom tekstu natječaja, dan objave 
iste smatra danom dostave pristupnicima.  

 

 

 

Obrazloženje 

 

Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću raspisalo je natječaj za prijam u radni odnos jednog  
izvršitelja/izvršiteljice u suradničkom ili nastavnom zvanju od asistenta do profesora visoke 
škole, područje društvenih znanosti, polje ekonomija, na neodređeno vrijeme u punom radnom 
vremenu. 



U propisanom roku za dostavu prijave pristiglo su ukupno pet prijava pristupnika koje sadrže 
sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju, i to: M.P., pred., izv. prof. M.R., 
A.M., B.B., pred. i V.V.S, v. pred.  

Veleučilište je provelo postupak po natječaju sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju, te je po okončanju postupka pred mjerodavnim tijelima a 
temeljem mišljenja Stručnog povjerenstva odlučeno da pristupnica V.V.S. najviše udovoljava 
natječajnim uvjetima. Imenovana je završila Poslijediplomski stručni studij, smjer Financijski 
menadžment na Ekonomskom fakultetu u Splitu, polaznica je doktorskog studija, izabrana u 
zvanje višeg predavača, ima objavljenih 30 znanstvenih i stručnih radova iz područja navedenih 
kao prednost, 12 javnih predavanja na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima i 10 
recenziranih skripti koji pokrivaju sve navedene kolegije na kojima je predavala, te je 
dokumentirano dokazala iskustvo sudjelovanja u postupcima javne nabave. od 2006. godine 
radi na poslovima voditelja računovodstva i rukovoditelja računovodstveno-financijskog 
sektora u gospodarstvu, sudjelovala je u izvođenju nastave na kolegijima „Porezni sustav 
Republike Hrvatske“, „Poduzetničko projektiranje“, „Osnove poduzetništva“, „Upravljanje 
projektima“, „Financijska analiza“ i „Računovodstvo“. Pristupnik izv. prof. dr. sc. M.R. je 
trenutno u mirovini i ima ograničenje u pogledu mogućnosti zasnivanja radnog odnosa, dok 
pristupnici M.P. i B.B. imaju niži izbor u zvanje te slabije opće i posebne kompetencije a A.M. 
ne posjeduje uopće uvjete za izbor u početno nastavno zvanje. 

S obzirom na opće i posebne kompetencije kandidata te potrebe Veleučilišta za nastavnim 
kadrom u područjima odnosno kolegijima, koji su stoga naznačeni kao prednost u postupku 
prijama, Stručno povjerenstvo predložilo je pristupnicu V.V.S. Imajući u vidu navedeno, 
odlučeno je kao u izreci. 

 

 

 

 

 


