
 

 

Klasa: 007-03/22-02/68 
Urbroj: 251-518-22-516 
Zagreb, 17.10.2022.   
 
Temeljem članka 31. Statuta EFFECTUS poduzetnički studiji – visokog učilišta Stručno vijeće 
EFFECTUS poduzetnički studiji – visokog učilišta na svojoj 74. sjednici održanoj dana 17. 
listopada 2022. donijelo je 

ODLUKU 

o pokretanju postupka za izbor dekana i  poziv za isticanje 
kandidature za funkciju dekana 

1. Pokreće se postupak za izbor dekana EFFECTUS poduzetnički studiji – visokog učilišta na 
vrijeme od tri godine. 
 

2. Kandidati koji ispunjavaju uvjete dužni su dostaviti prijedlog kandidature za dekana na 
Effectus poduzetnički studiji – visoko učilište, Kennedyjev trg 2, 10 000 Zagreb osobno ili 
putem pošte. 
  

3. Za dekana može biti  izabran  nastavnik  u  znanstveno-nastavnom  zvanju  ili  nastavnik  u 
nastavnom zvanju profesora visoke škole ili višeg predavača, koji poznaje i koristi hrvatski 
jezik na razini potrebnoj za obavljanje dužnosti te koji s EFFECTUS-om ima zasnovan radni 
odnos na neodređeno vrijeme. 

 
4. Kandidati za izbor na funkciju dekana dužni su u razdoblju od 17. listopada do 17. studenog 

2022. godine dostaviti: 
a. prijavu za izbor na funkciju dekana 
b. životopis 
c. program rada za mandatno razdoblje 
d. odluku o izboru kojom se dokazuje stečeno znanstveno-nastavno odnosno nastavno 

zvanje 
 
5.  Osnivač će donijeti Odluku o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora 
dekana najkasnije u roku od 5 dana od stupanja na snagu ove Odluke. 
 
6.  Povjerenstvo prikuplja prijedloge kandidatura te će po isteku roka za prikupljanje 
kandidatura, u daljnjem roku od 8 dana dostaviti Stručnom vijeću izvješće s popisom pristupnika 
koji ispunjavaju sve uvjete izbora, njihovim životopisima i programima rada. 
 
7. Nakon što zaprimi izvješće i dokumentaciju iz prethodnog stavka, dekan će u roku 15 dana 
sazvati i organizirati sjednicu Stručnog vijeća na kojoj će kandidati čije su kandidature 
pravovaljane javno predstaviti svoj program rada. 
 



 

 

8. Povjerenstvo će utvrditi listu predloženika te uputiti Upravnom vijeću koje će održati izbornu 
sjednicu prema odredbama Statuta te donijeti Odluku o izboru dekana.  
 
9.   Prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o izboru u roku od četrdeset pet dana od dana isteka 
roka za podnošenje prijave. 
 

10.   Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

Izv.prof.dr.sc. Đuro Horvat 
v.d. dekana 
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