
Na temelju članka 115. stavak 1., a u svezi sa člankom 131. Statuta Veleučilišta u 

Virovitici (KLASA: 012-03/21-01/01, URBROJ: 2189-74-21-05 od 30. ožujka 2021.), a na 

prijedlog dekana, Upravno vijeće Veleučilišta u Virovitici na 2. sjednici održanoj dana 06. srpnja 

2021. godine donosi 

 

 

 

 

O D L U K U 

o donošenju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i ustrojstvu radnih mjesta 

Veleučilišta u Virovitici 

 

 

 

I 

Donosi se Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i ustrojstvu radnih mjesta Veleučilišta u 

Virovitici koji se nalazi u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio. 

 
 
 

 

II 

Ova Odluka stupa na snagu nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i  

obrazovanja,  osmog dana od dana objave na Oglasnoj ploči Veleučilišta u Virovitici. 

 

 

KLASA: 012-03/21-02/07 

URBROJ: 2189-74-21-01 

U Virovitici, 06. srpnja 2021. 

 

 

 

 

 

 

UPRAVNO VIJEĆE 

 

PREDSJEDNICA  

izv.prof. dr.sc. Vesna Bedeković, prof.v.š. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 115. stavak 1., a u svezi sa člankom 131. Statuta Veleučilišta u 

Virovitici (KLASA: 012-03/21-01/01, URBROJ: 2189-74-21-05 od 30. ožujka 2021.), a na 

prijedlog dekana, Upravno vijeće Veleučilišta u Virovitici na 2. sjednici održanoj dana 06. srpnja 

2021. godine donosi 

 

 

 

P R A V I L N I K 

o unutarnjem ustrojstvu i ustrojstvu radnih mjesta 

Veleučilišta u Virovitici 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo Veleučilišta u Virovitici (u daljnjem 

tekstu: Veleučilište), sistematizacija radnih mjesta, potreban broj izvršitelja, uvjeti kojima trebaju 

udovoljavati zaposlenici da bi mogli obavljati pojedine poslove i druga pitanja od značaja za 

unutarnje ustrojstvo i ustrojstvo radnih mjesta. 

Poslove, odnosno radne zadatke, obavljaju zaposlenici Veleučilišta koji su zasnovali radni 

odnos sklapanjem ugovora o radu s Veleučilištem. 

Poslovi, odnosno radni zadaci, utvrđeni ovim Pravilnikom osnova su za prijam u radni 

odnos, raspored zaposlenika na položaje i radna mjesta i utvrđivanje plaće.  

Za položaje dekana, prodekana te pročelnika odjela, vrši se izbor odnosno imenovanje na 

način i u postupku utvrđenom Statutom Veleučilišta.  

 

 

II. UNUTARNJE USTROJSTVO 

 

Članak 2. 

Sukladno odredbama Statuta djelatnost Veleučilišta obavlja se u sljedećim ustrojstvenim 

jedinicama:  

- Odjelima 

- Dekanatu 

- Tajništvu 

- Centrima. 

 

Članak 3. 

Odjeli su ustrojstvene jedinice koje sudjeluju u izvedbi studija te ustrojavaju i izvode 

nastavni, stručni i primijenjeni znanstveni rad u svom znanstvenom području. Odjeli u svom 

sastavu mogu imati katedre kao niže ustrojstvene jedinice koje se osnivaju za jedan ili više 

srodnih kolegija. 

Odjeli Veleučilišta su:  

Odjel za ekonomiju  

Odjel za turizam 

Odjel za informacijsko – komunikacijske tehnologije 

 

 



Članak 4. 

Dekanat je ustrojstvena jedinica u kojoj se obavljaju poslovi upravljanja Veleučilištem, 

odnosno organizacijski poslovi vezani uz djelatnost Veleučilišta, a čine ga: dekan, prodekani i 

voditelj ureda dekana. 

Članak 5. 

Tajništvo Veleučilišta je služba unutar koje se u ustrojstvenih jedinicama (odsjeci, 

referade, ostale ustrojstvene jedinice) obavljaju sljedeći poslovi: 

-administrativno-tehnički poslovi, 

-opći i kadrovski poslovi, 

-računovodstveno – financijski poslovi, 

-poslovi studentske referade, 

-knjižnični poslovi, 

-informatički poslovi, 

-pomoćno – tehnički poslovi, 

-ostali poslovi vezani uz rad i poslovanje Veleučilišta. 

 

Članak 6. 

Centri su ustrojstvene jedinice u kojima se obavljaju poslovi vezani uz upravljanje 

kvalitetom, stručno-istraživački poslovi, poslovi vezani uz implementaciju informacijskih 

tehnologija, poslovi vezani uz studentski standard, poslovi vezani uz profesionalno usmjeravanje 

studenata te poslovi vezani uz cjeloživotno obrazovanje. 

Centri Veleučilišta su: 

Centar za upravljanje kvalitetom 

Centar za istraživanje i razvoj 

Centar za informatičku potporu 

Centar za karijere 

Centar za cjeloživotno obrazovanje 

Centar za studentski standard 

U Centru za upravljanje kvalitetom obavljaju se poslovi vezani uz usklađivanje sustava 

upravljanja kvalitetom Veleučilišta s pozitivnom zakonskom regulativom, kao i svi drugi poslovi 

vezani uz unaprjeđivanje kvalitete usluga Veleučilišta.  

U Centru za istraživanje i razvoj obavljaju se stručno-istraživački poslovi, provode 

projekti, pružaju savjetodavne i konzultantske usluge, kao i svi drugi poslovi vezani uz 

unaprjeđivanje istraživačke i razvojne djelatnosti Veleučilišta.  

U Centru za informatičku potporu obavljaju se poslovi vezani uz održavanje i planiranje 

lokalne računalne mreže, računalne i mrežne opreme, kao i svi drugi poslovi vezani uz planiranje 

i implementaciju novih informacijskih tehnologija.  

U Centru za karijere obavljaju se poslovi informiranja i promicanja studijskih programa 

Veleučilišta te pružanja podrške studentima Veleučiliša u obliku savjetovanja te drugih aktivnosti 

u cilju povezivanja s potencijalnim poslodavcima te razvoja karijera i unaprjeđenja osobnih 

vještina i  povećanja konkurentnosti na tržištu rada.  

U Centru za cjeloživotno obrazovanje obavljaju se poslovi planiranja, organiziranja, 

provedbe, praćenja i unaprjeđivanja sustava obrazovanja odraslih osoba. 

Poslove upravljanja i vođenja Centra za upravljanje kvalitetom, Centra za istraživanje i 

razvoj, Centra za informatičku potporu, Centra za karijere i Centra za cjeloživotno obrazovanje 

obavljaju zaposlenici Veleučilišta koje za te poslove ovlasti dekan svojom odlukom i vijeće 

centra.  



U Centru za studentski standard obavljaju se poslovi vezani uz organizaciju studentskog 

smještaja, posredovanja pri obavljanju studentskih poslova, kao i svi drugi poslovi vezani uz 

brigu o studentskom standardu. Upravljanje i poslovi Centra za studentski standard obavljaju se 

profesionalno prema ustrojstvu radnih mjesta iz ovog Pravilnika.  

 

 

III. UPRAVA VELEUČILIŠTA 

 

Članak 7. 

Čelnik i voditelj Veleučilišta je dekan. 

Djelokrug poslova dekana određen je Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju, osnivačkim aktom i Statutom Veleučilišta. 

Dekanu u radu pomažu prodekani i pročelnici odjela. 

 

Članak 8. 

Prodekani odgovaraju za područje rada za koje su nadležni te obavljaju određene poslove 

iz djelokruga rada dekana u skladu sa Statutom Veleučilišta, a na temelju dekanova ovlaštenja. 

 

Članak 9. 

Pročelnici odjela vode djelatnost odjela, a odgovorni su za izvođenje nastavne, stručne i 

razvojno znanstvene djelatnosti. 

 

 

IV. USTROJSTVO RADNIH MJESTA 

 

 

Članak 10. 

Ustrojstvo radnih mjesta određuje se prema poslovima koji su razvrstani na: 

- poslove upravljanja Veleučilištem 

- poslove realizacije nastave 

- zajedničke pravne, stručne, administrativno-tehničke i pomoćne poslove 

- poslove djelatnosti studentskog standarda 

 

 

Članak 11. 

Radna mjesta ustrojavaju se prema: 

- nazivu radnog mjesta 

- opsegu poslova (djelokrug rada) 

- uvjetima za obavljanje poslova u pogledu razine obrazovanja odnosno stručne spreme 

  zvanja, radnog iskustva i drugih radnih sposobnosti zaposlenika 

- broju zaposlenika potrebnih za obavljanje određenih poslova. 

Članak 12. 

Naziv radnog mjesta i koeficijent složenosti poslova određuje se sukladno Uredbi o 

nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. 

Iznimno, određena radna mjesta mogu imati i nazive u skladu s ovim Pravilnikom koji se 

koriste isključivo iz naznaku naziva radnog mjesta sukladno Uredbi. 

 



 

Članak 13. 

Dekan može sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme i s većim brojem zaposlenika u 

odnosu na broj utvrđen ovim Pravilnikom, kada su obavljanjem vlastite djelatnosti, odnosno 

prihodima Veleučilišta ostvarenim na tržištu, osigurana sredstva za plaće zaposlenika i ostala 

primanja po osnovi rada. 

Poslove određenog radnog mjesta može obavljati jedan ili više zaposlenika. 

Na određenim radnim mjestima ne može raditi više zaposlenika od broja utvrđenog ovim 

Pravilnikom. 

Poslove nastave u odjelima Veleučilišta obavljaju nastavnici i suradnici izabrani u 

sljedeća zvanja: 

- nastavna zvanja: predavač, viši predavač, profesor visoke škole, profesor visoke škole 

u trajnom zvanju, 

- suradnička zvanja: asistent. 

Na Veleučilištu nema radnih mjesta koja odgovaraju znanstveno-nastavnim zvanjima, ali 

nastavu u svom zvanju mogu izvoditi nastavnici izabrani u znanstveno-nastavno zvanja ili 

nastavna zvanja na sveučilištu.  

 

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 14. 

Ustrojstvo radnih mjesta s popisom i opisom poslova i uvjetima koje zaposlenik treba 

ispunjavati nalazi se u prilogu I. i sastavni je dio ovog Pravilnika. 

Zaposlenici Veleučilišta koji su zatečeni na radnim mjestima prema Ugovorima o radu 

sklopljenim temeljem dosadašnjeg Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i ustrojstvu radnih mjesta 

iz članka 17., a njihova radna mjesta propisana su i ovim Pravilnikom, zadržavaju postojeće 

Ugovore o radu, a ukoliko se promijenio naziv radnog mjesta, pristupit će se zaključivanju 

dodatka postojećem Ugovoru o radu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog 

Pravilnika.  

Zaposlenici Veleučilišta koji su zatečeni na radnim mjestima prema Ugovorima o radu 

sklopljenim temeljem dosadašnjeg Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i ustrojstvu radnih mjesta 

iz članka 17., a njihova radna mjesta nisu propisana ovim Pravilnikom, ponudit će se ugovor o 

radu za druga radna mjesta propisana ovim Pravilnikom za kojima postoji potreba, a za koja 

ispunjavaju uvjete sukladno ovom Pravilniku, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog 

Pravilnika.  

 

Članak 15. 

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i 

odnose se jednako na muški i ženski spol. 

 

 

Članak 16. 

 Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se pod uvjetima, na način i u postupku istovjetnom 

za njegovo donošenje. 

 

 



Članak 17. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i 

ustrojstvu radnih mjesta Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici 

(KLASA: 119-04/17-01/01, URBROJ: 2189-74-17-06 od 12. srpnja 2017.). 

 

 

Članak 18. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i  

obrazovanja,  osmog dana od dana objave na Oglasnoj ploči Veleučilišta. 

 

 

KLASA: 012-03/21-02/07 

URBROJ: 2189-74-21-02 

U Virovitici, 06. srpnja 2021. 

 

 

 

 

 

 

UPRAVNO VIJEĆE 

 

PREDSJEDNICA  

izv.prof. dr.sc. Vesna Bedeković, prof.v.š. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je suglasnost na ovaj Pravilnik dana 19. srpnja 2021. 

(KLASA: 602-04/21-07/00012, URBROJ: 533-04-21-0002) te je Pravilnik objavljen na Oglasnoj 

ploči Veleučilišta u Virovitici dana 22. srpnja 2021. i stupio je na snagu dana 30. srpnja 2021.  

 

Tajnica 

Edita Tolušić, dipl.iur. 

 

 

 

 



PRILOG I. – USTROJSTVO RADNIH MJESTA S POPISOM I OPISOM POSLOVA 

 

 

I. POSLOVI UPRAVLJANJA VELEUČILIŠTEM 

 

 

1. Položaj I. vrste, dekan veleučilišta  

(dekan)  

Uvjeti: 

- znanstveno-nastavno zvanje ili nastavno zvanje višeg predavača ili profesora visoke škole 

ili profesora visoke škole u trajnom zvanju koje se provodi na način i u postupku 

utvrđenim Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statutom 

Veleučilišta 

Poslovi: 

- organizira i vodi rad i poslovanje Veleučilišta, 

- predstavlja i zastupa Veleučilište u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim 

državnim tijelima, pravnim osobama s javnim ovlastima te drugim osobama,  

- samostalno poduzima sve pravne poslove u ime i za račun Veleučilišta do vrijednosti 

100.000,00 kuna, a pravne poslove iznad 100.000,00 kuna poduzima uz suglasnost 

Upravnog vijeća Veleučilišta, 

- donosi opće akte koji Zakonom, Uredbom ili ovim Statutom nisu stavljeni u nadležnost 

Upravnog vijeća ili Stručnog vijeća,  

- predlaže Upravnom vijeću Program rada i plan razvoja (Strategiju), Financijski plan, 

Godišnji obračun i Plan nabave Veleučilišta,  

- predlaže Upravnom vijeću Pravilnik o načinu raspodjele i korištenja prihoda ostvarenih na 

tržištu obavljanjem vlastite djelatnosti 

- predlaže Stručnom vijeću  godišnji proračun Veleučilišta i raspodjelu sredstava unutar 

njega, 

- provodi odluke Upravnog vijeća i Stručnog vijeća,  

- predlaže Upravnom vijeću i Stručnom vijeću donošenje odnosno izmjene i dopune općih  

akata,  

- predsjedava Stručnim vijećem,  

- određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije,  

- predlaže Stručnom vijeću kandidate za prodekane, 

- sudjeluje i odlučuje u radu Vijeća veleučilišta i visokih škola,  

- donosi odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa nastavnika i suradnika Veleučilišta 

u skladu sa Zakonom, kolektivnim ugovorom i Statutom, 

- donosi odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa nenastavnog osoblja Veleučilišta 

na temelju pisanog izvješća povjerenstva za provedbu javnog natječaja za zasnivanje 

radnog odnosa, a uz suglasnost Upravnog vijeća, 

- rješava u prvom stupnju povodom zamolbi i zahtjeva studenata  
- može ustrojavati različita povjerenstva kao savjetodavna tijela, te pojedince kao savjetnike 

za pojedina područja,  

- potpisuje diplome, dopunske isprave o studiju i druge javne isprave koje izdaje 

Veleučilište,  

- potpisuje ugovore koje zaključuje Veleučilište,  

- donosi odluku o radnom vremenu i preraspodjeli radnog vremena,  



- donosi odluku o prekovremenom radu,  

- donosi odluku o normativima za poslove koji su izvan opsega redovitih poslova,  

- utvrđuje raspored korištenja godišnjih odmora,  

- donosi odluke o naknadama štete sukladno Zakonu o radu,  

- odobrava plaćeni i neplaćeni dopust u trajanju do dva tjedna u skladu sa Statutom, 

Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom, 

- obavlja druge poslove utvrđene Zakonom o ustanovama, Zakonom o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju, Uredbom o osnivanju Velučilišta, Statutom Velučilišta  

- za svoj rad odgovoran je Upravnom vijeću i Stručnom vijeću 

Potreban broj izvršitelja: 1 

 

 

2. Položaj I. vrste, prodekan veleučilišta  

(prodekan za nastavu)  

Uvjeti: 

- zaposlenik Velučilišta u punom radnom vremenu u nastavnom zvanju višeg predavača ili 

profesora visoke škole ili profesora visoke škole u trajnom zvanju, koje se provodi na 

način i u postupku utvrđenim Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i 

Statutom Veleučilišta 

Poslovi: 

- koordinira nastavni rad na Veleučilištu u suradnji s pročelnicima Odjela 

- sudjeluje u predlaganju i procjenjivanju mjera za unapređenje nastave 

- predlaže plan opterećenja nastavnika i vanjskih suradnika  

- predlaže plan ispitnih rokova, rasporeda nastave, raspored zauzeća dvorana 

- sudjeluje u izradi studijskih programa 

- podnosi izvješće iz djelokruga svog rada dekanu 

- obavlja i druge poslove po nalogu dekana 

Potreban broj izvršitelja: 1 

 

 

3. Položaj I. vrste, prodekan veleučilišta  

(prodekan za razvoj)  

Uvjeti: 

- zaposlenik Velučilišta u punom radnom vremenu u nastavnom zvanju višeg predavača ili 

profesora visoke škole ili profesora visoke škole u trajnom zvanju, koje se provodi na 

način i u postupku utvrđenim Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i 

Statutom Veleučilišta 

Poslovi: 

- izrađuje prijedloge strateških dokumenata, programa i planova razvoja 

- predlaže i koordinira izradu i realizaciju programa cjeloživotnog obrazovanja 

- potvrđuje prijedloge projekata i koordinira njihovu realizaciju 

- koordinira suradnju s drugim visokoobrazovnim i znanstvenim ustanovama te s 

gospodarskim subjektima glede zajedničkih projekata 

- predlaže plan promidžbe Veleučilišta 

- podnosi izvješće iz djelokruga svog rada dekanu 

- obavlja i druge poslove po nalogu dekana  

Potreban broj izvršitelja: 1 



4. Položaj I. vrste, prodekan veleučilišta  

(prodekan za poslovanje i financije)  

Uvjeti: 

- zaposlenik Velučilišta u punom radnom vremenu u nastavnom zvanju višeg predavača ili 

profesora visoke škole ili profesora visoke škole u trajnom zvanju koje se provodi na 

način i u postupku utvrđenim Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i 

Statutom Veleučilišta 

Poslovi: 

-koordinira poslove oko izrade financijskih planova, periodičkih i godišnjih izvješća  

-prati izvršenje financijskog plana, te raspolaganje financijskim sredstvima Odjela i 

Centara 

-koordinira odvijanje redovitih poslovnih procesa na Veleučilištu, te rad stručnih i 

tehničkih službi 

-koordinira poslove financiranja kapitalnih projekata, projektne dokumentacije i 

opremanje te vodi brigu o infrastrukturi i imovini Veleučilišta 

- vodi brigu o osiguranju studentskog standarda 

-predlaže plan promidžbe Veleučilišta 

-koordinira protokolarna događanja na Veleučilištu 

-podnosi izvješće iz djelokruga svog rada dekanu 

- obavlja i druge poslove po nalogu dekana  

Potreban broj izvršitelja: 1 

 

 

 



II. POSLOVI REALIZACIJE NASTAVE  

 

 

1. Položaj I. vrste, pročelnik odsjeka  

(pročelnik odjela) 

Uvjeti: 

- zaposlenik Velučilišta na nastavnom radnom mjestu predavača, višeg predavača, 

profesora visoke škole ili profesora visoke škole u trajnom zvanju, koje se provodi na 

način i u postupku utvrđenim Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i 

Statutom Veleučilišta 

Poslovi: 

- organizira, vodi rad i poslovanje odjela, 

- osigurava provođenje nastavnog procesa, 

- daje prijedloge za unapređenje i modernizaciju nastave, 

- predsjedava Vijeću odjela, 

- izvršava odluke Upravnog vijeća, dekana, Stručnog vijeća i Vijeća odjela, 

- brine o kadrovskoj politici u odjelu i usavršavanju zaposlenika, kao i o razvoju odjela, 

- vodi brigu o organizaciji i kvaliteti izvođenja nastave, brine o prostoru, opremi i 

financiranju odjela, 

- najmanje jednom godišnje saziva i predsjedava sastanku s vanjskim suradnicima koji 

sudjeluju u izvođenju nastave o pitanjima od značaja za izvođenje nastave, 

- imenuje voditelje stručne prakse, 

- obavlja druge poslove u skladu s ovim Statutom i drugim općim aktima Veleučilišta, 

- obavlja druge poslove koje mu povjeri Upravno vijeće, dekan i Stručno vijeće. 

Potreban broj izvršitelja: 3 

 

 

2. Radna mjesta I. vrste - predavač, viši predavač, profesor visoke škole, profesor visoke 

škole u trajnom zvanju  

Uvjeti: 

- uvjeti i način izbora utvrđeni su Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju, Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku 

izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske i 

Statutom Veleučilišta 

Poslovi: 

- organizira i izvodi nastavu sukladno nastavnom planu i programu, 

- potiče studente na samostalan rad i razvija njihovo zanimanje za izobrazbu i usavršavanje, 

- sudjeluje u donošenju planova i programa nastave iz svog nastavnog područja, 

- predlaže, razrađuje i provodi metode praćenja i vrednovanja nastave iz svog nastavnog 

područja, 

- voditelj je studentima preddiplomskog i diplomskog studija, 

- mentor je studentima pri izradi završnih i diplomskih radova 

- provodi ispite i druge oblike provjere znanja studenata prema nastavnom planu i 

programu, 

- samostalno i u suradnji sa drugim nastavnicima i stručnjacima izrađuje udžbenike i 

priručnike te pridonosi razvoju drugih nastavnih sredstava i pomagala, 

- sudjeluje u radu tijela uprave Veleučilišta, 



- kontinuirano se usavršava u svom nastavnom području, osobito prateći razvoj svog 

stručnog područja, teorije i prakse, 

- obavlja i druge poslove iz djelokruga svog rada, a u skladu sa Zakonom, Statutom 

Velučilišta, odlukama Stručnog vijeća te po nalogu dekana, prodekana i pročelnika odjela. 

Potreban broj izvršitelja: 20  

 

 

3. Radna mjesta I. vrste – asistent  

Uvjeti: 

- uvjeti i način izbora utvrđeni su Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju i Statutom Veleučilišta 

Poslovi: 

- sudjeluje u izvođenju dijelova nastavnog procesa odgovarajućeg nastavnog područja, 

- organizira praktični rad, izvođenje seminara i vježbi za studente, pod nadzorom  

- nastavnika, 

- zamjenjuje nastavnika u dijelu nastave, 

- izvodi kolokvije i druge oblike provjere znanja studenata i pomaže u provedbi ispita  

- nastavniku, 

- sudjeluje u znanstvenom radu, 

- sudjeluje u unaprjeđivanju struke objavom stručnih i znanstvenih radova, 

- sudjeluje u praćenju i vrednovanju nastavnog rada, 

- sudjeluje u radu tijela uprave Veleučilišta, 

- može izvoditi nastavu do punog nastavnog opterećenja, 

- vodi studente prilikom izrade diplomskih radova i potiče studente na samostalan rad, 

- obavlja i druge poslove iz djelokruga svog rada te po nalogu dekana, prodekana i 

pročelnika odjela. 

Potreban broj izvršitelja: 10 

 



III. UVJETI ZA IZBOR U ZVANJA I NA ODGOVARAJUĆA RADNA MJESTA U 

NASTAVNOJ DJELATNOSTI 

 

 Postupak izbora u nastavna, suradnička i stručna zvanja i na odgovarajuća radna mjesta u 

nastavnoj i stručnoj djelatnosti na Veleučilištu, Veleučilište provodi u skladu s odredbama 

Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Veleučilišta, a na temelju 

javnog natječaja koji se objavljuje ''Narodnim novinama'', dnevnom tisku, na službenoj 

internetskoj stranici Velučilišta te na službenom internetskom portalu za radna mjesta 

Europskoga istraživačkog prostora. Pristupnici za izbor u odgovarajuće nastavno zvanje moraju 

ispunjavati uvjete propisane zakonom, Statutom Veleučilišta, te drugim obvezujućim aktima. 

Pristupnici za izbor u suradničko zvanje asistenta moraju ispunjavati uvjete propisane Statutom 

Veleučilišta. Nastavnu djelatnost na Veleučilištu izvode nastavnici izabrani u nastavna zvanja: 

predavač, viši predavač, profesor visoke škole i profesor visoke škole u trajnom zvanju, te 

suradnici izabrani u suradnička zvanja: asistent. Na Veleučilištu nema radnih mjesta koja 

odgovaraju znanstveno-nastavnim zvanjima, ali nastavu u svom zvanju mogu izvoditi nastavnici 

izabrani u znanstveno-nastavna ili nastavna zvanja na sveučilištu. 

 

 



IV. ZAJEDNIČKI PRAVNI, STRUČNI, ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI I POMOĆNI 

POSLOVI 

 

 

DEKANAT 

 

1. Položaj II. vrste, voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica   

(voditelj ureda dekana) 

Uvjeti: 

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij u području 

društvenih znanosti, ili VŠS stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije 

stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  

- poznavanje engleskog jezika 

- poznavanje rada na računalu 

Poslovi: 

- provodi pravodobno informiranje o djelatnostima Veleučilišta, 

- vodi katalog informacija i rješava o zahtjevima ovlaštenika prava na pristup 

informacijama, 

- organizira medijsko praćenje rada Velučilišta, 

- vrši stručne, organizacijske, tehničke i druge pripremne aktivnosti oko događaja koje 

organizira Veleučilište i drugih događaja od važnosti za Veleučilište 

- obavlja druge protokolarne poslove 

- priprema tekstove javnih priopćenja te drugih informacija za objavu putem sredstava 

javnog priopćavanja, web stranice Veleučilišta i drugim elektroničkim medijima 

- obavlja administrativne poslove za dekana i upravu, 

- prima i raspodjeljuje poštu, 

- vodi urudžbeni zapisnik i arhiv, 

- izrada službene korespodencije, slanje i primanje telefaxa, 

- poslovi vođenja zapisnika i daktilografski poslovi, 

- ugovaranje sastanaka i prijem stranaka, 

- obavlja i druge poslove prema prirodi posla i nalogu dekana. 

Potreban broj izvršitelja: 1  

 

 

 

 

TAJNIŠTVO 

 

1. Položaj I. vrste, rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi  

(tajnik Veleučilišta) 

Uvjeti: 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u području 

društvenih znanosti, polje pravo, ili VSS stečena sukladno propisima koji su bili na snazi 

prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  

- najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, 

- položen državni ili stručni ispit. 



Poslovi: 

- ustrojava i upravlja radom tajništva, 

- pomaže dekanu u radu, 

- izrađuje mišljenja o nacrtima akata i drugim pravnim pitanjima iz područja djelatnosti 

Veleučilišta, te izrađuje nacrte pravnih akata, 

- po potrebi  nazoči sjednicama tijela upravljanja Veleučilišta, 

- po danoj punomoći od strane dekana zastupa Veleučilište u postupcima i pravnim 

poslovima pred sudovima i drugim državnim tijelima, 

- prati pravne propise i kontinuirano se stručno usavršava, 

- za svoj rad odgovara dekanu.  

Potreban broj izvršitelja: 1 

 

 

2. Radno mjesto službenika II. vrste, viši upravni referent 

Uvjeti: 

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij u području 

društvenih znanosti, polje pravo, ili VŠS stečena sukladno propisima koji su bili na snazi 

prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  

- najmanje 3 godine radnog iskustva u struci 

- izvrsno poznavanje rada na računalu 

Poslovi: 

- vodi urudžbeni zapisnik 

- izrađuje nacrte ugovora o radu i drugih akata u svezi radnog odnosa radnika Veleučilišta 

pod nadzorom tajnika Veleučilišta 

- vodi evidenciju kadrova i izrađuje na osnovi tih evidencija izvješća i preglede prema 

zahtjevima korisnika, 

- izdaje uvjerenja na temelju evidencija,  

- prati pravne propise i kontinuirano se stručno usavršava, 

- obavlja i druge poslove po uputama nadređenih osoba. 

Potreban broj izvršitelja: 1 

 

 

3. Radno mjesto službenika I. vrste, stručni suradnik (određene struke ili za određene 

poslove) 

(stručni suradnik za informatičke poslove (sistem inženjer)) 

Uvjeti: 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u području 

društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti ili u području 

tehničkih znanosti, polje računarstvo ili elektrotehnika, ili VSS stečena sukladno 

propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju  

- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci 

- poznavanje engleskog jezika 

Poslovi: 

- vodi brigu i kontrolira ispravnost računala i računalnog sustava stručnih službi 

Veleučilišta, studentske učionice i mreže, 



- prati razvoj novih programa i u suradnji sa CARNetom iste instalira na računala, 

- planira i provodi proširenje računalne mreže, 

- obavlja poslove CARNet administratora i CARNet koordinatora, Microsoft koordinatora i 

Sophos koordinatora te održava vezu sa CARNetom i SRCEm, 

- obavlja poslove CMU administratora, 

- izrađuje i uređuje web stranice Veleučilišta, 

- sudjeluje u aktivnostima planiranja, razvoja i održavanja poslužitelja, 

- planira, razvija i održava operacijske sustave i informacijske servise, 

- vodi brigu o sigurnosti korisničkih podataka, 

- prati aktivnosti korisnika lokalne i javne mreže, 

- sprječava nedozvoljene aktivnosti, 

- vodi dokumentaciju o svim aktivnostima na poslužitelju i informacijskim servisima, 

- planira nabavu novih programskih alata i korisničkih aplikacija, 

- pruža podršku korisnicima u radu na mreži, 

- otvara i održava korisničke račune na poslužitelju i CARNetovim modemskim ulazima, 

- obavlja poslove održavanja osobnih računala i instaliranje paketa i opreme, 

- obavlja i druge poslove prema prirodi posla i nalogu dekana. 

Potreban broj izvršitelja: 1 

 

 

4. Radno mjesto službenika II. vrste, viši stručni referent (određene struke ili za određene 

poslove) 

(viši stručni referent na projektu) 

Uvjeti: 

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij u području 

tehničkih znanosti, polje računarstvo / elektrotehnika ili VŠS stečena sukladno propisima 

koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju  

- poznavanje engleskog jezika 

- poznavanje rada na računalu 

Poslovi: 

- priprema projektnih aktivnosti za voditelja projekta 

- provođenje projektnih aktivnosti i koordinacija dionika projekta 

- administracija projekta u skladu s projektnom dokumentacijom 

- praćenje statusa projekta u odnosu na planirane aktivnosti 

- prikupljanje podataka i dokumentacija u svrhu uspješne provedbe projekta 

- prikupljanje informacija o provođenju projekta 

- vođenje evidencija i izrada izvješća o provedbi projekta 

- praćenje financijskih obveza projekta  

- pružanje logističke podrške članovima projekta za koordinaciju sastanaka i osiguranje 

prostorija za njihovo održavanje, pisanje promemorija sa sastanaka  

- obavlja i druge poslove u sklopu projekta prema nalogu voditelja projekta i/ili dekana 

Potreban broj izvršitelja: 3 

 

 

 



5. Radno mjesto službenika II. vrste, viši stručni referent (određene struke ili za određene 

poslove) 

(viši stručni referent na projektu) 

Uvjeti: 

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij u području 

društvenih znanosti, polje ekonomija, ili VŠS stečena sukladno propisima koji su bili na 

snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  

- poznavanje engleskog jezika 

- poznavanje rada na računalu 

Poslovi: 

- priprema projektnih aktivnosti za voditelja projekta 

- provođenje projektnih aktivnosti i koordinacija dionika projekta 

- administracija projekta u skladu s projektnom dokumentacijom 

- praćenje statusa projekta u odnosu na planirane aktivnosti 

- prikupljanje podataka i dokumentacija u svrhu uspješne provedbe projekta 

- prikupljanje informacija o provođenju projekta 

- vođenje evidencija i izrada izvješća o provedbi projekta 

- praćenje financijskih obveza projekta  

- pružanje logističke podrške članovima projekta za koordinaciju sastanaka i osiguranje 

prostorija za njihovo održavanje, pisanje promemorija sa sastanaka  

- obavlja i druge poslove u sklopu projekta prema nalogu voditelja projekta i/ili dekana 

Potreban broj izvršitelja: 2 

 

6. Radno mjesto službenika II. vrste, viši informatički referent 

Uvjeti: 

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij u području 

društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti ili u području 

tehničkih znanosti, polje računarstvo, ili VŠS stečena sukladno propisima koji su bili na 

snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  

- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci 

- poznavanje engleskog jezika. 

Poslovi: 

- vodi brigu i kontrolira ispravnost računala i računalnog sustava stručnih službi 

Veleučilišta, studentske učionice i mreže, 

- provodi proširenje računalne mreže, 

- izrađuje i uređuje web stranicu Veleučilišta, 

- sudjeluje u aktivnostima planiranja, razvoja i održavanja poslužitelja, 

- planira, razvija i održava operacijske sustave i informacijske servise, 

- vodi brigu o sigurnosti korisničkih podataka, 

- prati aktivnosti korisnika lokalne i javne mreže, 

- sprječava nedozvoljene aktivnosti, 

- vodi dokumentaciju o svim aktivnostima na poslužitelju i informacijskim servisima, 

- planira nabavu novih programskih alata i korisničkih aplikacija, 

- pruža podršku korisnicima u radu na mreži, 

- obavlja poslove održavanja osobnih računala i instaliranje paketa i opreme, 

- obavlja i druge poslove prema prirodi posla i nalogu nadređenih službenika. 

Potreban broj izvršitelja: 1 



7. Položaj I. vrste, voditelj referade 

(voditelj studentske referade) 

Uvjeti: 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u području 

društvenih znanosti ili VSS stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja 

na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  

- poznavanje rada na računalu, 

- poznavanje najmanje jednog stranog jezika u govoru i pismu, 

- najmanje tri godine radnog iskustva u struci. 

Poslovi: 

- organizira i ustrojava poslove studentske referade, 

- obavlja i nadzire poslove u svezi upisa studenata 

- sudjeluje u pripremi i provedbi razredbenog postupka, 

- zaprima molbe o pitanjima vezanim uz rad studentske referade, 

- izrađuje potrebne akte o upisu studenata, diplomiranim studentima, molbama studenata i 

slične poslove, 

- po potrebi sudjeluje u radu povjerenstava iz djelokruga nastave, 

- sudjeluje u provedbi ankete studenata i nastavnika glede vrednovanja nastavnog procesa, 

- zaprima prijedloge i pritužbe studenata uz nastavu,  

- podnosi po potrebi izvješća o svom radu tajniku, prodekanu i dekanu, 

- daje informacije strankama, 

- obavlja druge povjerene poslove po uputama nadređenog službenika. 

Potreban broj izvršitelja: 1 

 

 

8. Radno mjesto službenika II. vrste, viši stručni referent (određene struke ili za određene 

poslove) 

(viši stručni referent za studentska pitanja) 

Uvjeti: 

- završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij u području 

društvenih znanosti ili VŠS stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja 

na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  

- poznavanje rada na računalu, 

- poznavanje najmanje jednog stranog jezika u govoru i pismu, 

- najmanje jedna godina radnog iskustva u struci. 

Poslovi: 

- organizira i ustrojava unutarnje poslove studentske referade 

- vodi potrebne evidencije i statističke izvještaje, 

- vrši pripreme glede nastave (satnice, dvorane, popisi studenata, pregled nastavnog plana 

po predmetima itd.), 

- vodi evidencije o studentima, kartoteku i arhiv studentskih dosjea, te izdaje potrebne 

potvrde o statusnim stvarima studenata, 

- izrađuje potrebne akte o upisu studenata, diplomiranim studentima, molbama studenata i 

slične poslove, 

- zaprima prijedloge i pritužbe studenata uz nastavu,  

- podnosi po potrebi izvješća o svom radu tajniku, prodekanu i dekanu, 



- daje informacije strankama, 

- obavlja druge povjerene poslove po uputama nadređenog službenika. 

Potreban broj izvršitelja: 1 

 

 

9. Položaj I. vrste, rukovoditelj (šef) pododsjeka u središnjoj službi (voditelj računovodstva) 

Uvjeti: 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u području 

društvenih znanosti, polje ekonomija, ili VSS stečena sukladno propisima koji su bili na 

snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  

- 3 godine radnog iskustva u struci, 

- poznavanje rada na računalu. 

Poslovi: 

- organizira, koordinira i prati rad računovodstva, 

- potpisuje sve akte, izvješća i drugu dokumentaciju vezano uz rad službe, 

- provodi računovodstveno-financijsku politiku Veleučilišta, 

- skrbi o zakonitosti rada, urednom i pravodobnom obavljanju poslova, 

- skrbi o pravilnoj provedbi odluka, uputa i naputaka iz područja računovodstva, 

knjigovodstva i financija, 

- kontrolira zakonitost trošenja sredstava, 

- vrši formalni i računski nadzor isprava na temelju kojih se stvaraju obveze za 

Veleučilište, 

- brine o dospijeću i plaćanju obveza, 

- izrađuje periodične obračune i završni račun Veleučilišta, u skladu sa odredbama 

pozitivnih pravnih propisa, 

- sačinjava izvješća o rezultatima poslovanja, 

- odgovara za pravilnu primjenu računovodstvenih propisa, 

- supotpisuje završni račun i drugu dokumentaciju, 

- obavlja sve gotovinske uplate i isplate, 

- vodi blagajnički dnevnik, 

- utvrđuje ispravnost blagajničkih dokumenata, usklađuje saldo gotovine prema potrebama 

i blagajničkom maksimumu, a gotovinu iznad maksimuma polaže na račun, 

- prima na čuvanje vrijednosne papire, 

- obavlja poslove vezane za isplatu plaća, 

- odgovara za ispravnost stanja u blagajni i pravilan i zakonit rad blagajne, 

- brine se za ispravnost dokumenata na temelju kojih se vrši isplata i uplata, potpisivanje 

blagajničkih dokumenata i blagajničkih izvješća, primanje, obrađivanje i likvidiranje 

putnih naloga, 

- obračunava i likvidira plaće, obustave iz plaća i priprema i izrađuje dokumentaciju vezanu 

uz plaće, 

- prati knjigovodstvene propise, 

- obavlja i druge poslove u svezi knjigovodstva koji su mu naloženi. 

Potreban broj izvršitelja: 1 

 

 

 



10. Radno mjesto službenika III. vrste, stručni referent 

(stručni referent u računovodstvu)  

Uvjeti: 

- srednja stručna sprema ekonomskog smjera, 

- 1 godina radnog iskustva u struci, 

- poznavanje rada na računalu. 

Poslovi: 

- obavlja poslove blagajničkog poslovanja prema uputama voditelja računovodstva, 

- kontiranje dokumenata za knjiženje, 

- neposredno provođenje knjiženja pod i uz nadzor voditelja računovodstva, 

- pripremanje dokumentacije za isplate i uplate, 

- obavlja poslove vezane za obračun plaća, pod nadzorom voditelja računovodstva, 

- izrađuje izvode o primanjima radnika, 

- izrada statističkih izvještaja, 

- sudjeluje u izradi i praćenju izvršavanja financijskih planova, 

- obavljanje pomoćnih poslova glede javne nabave, narudžbi i drugoga, sukladno planu      

nabave, 

- prati knjigovodstvene propise, 

- sudjeluje u pripremi i provedbi inventure, 

- obavlja i druge poslove koji su mu naloženi. 

Potreban broj izvršitelja: 1 

 

 

11. Radno mjesto I. vrste, diplomirani knjižničar  

Uvjeti: 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u području 

društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti s najmanje 60 ECTS 

bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je 

stečena VSS  sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o 

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ili završen drugi preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 

specijalistički diplomski stručni studij odnosno studij kojim je stečena VSS sukladno 

propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta 

knjižničarstva na diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku 

od 3 godine od dana zapošljavanja 

- položen stručni ispit za knjižničara 

- poznavanje dva strana jezika u govoru i pismu, 

- poznavanje rada na računalu 

- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci 

Poslovi: 

- nabavlja knjižničnu građu, provodi izbor knjižnične građe, pročišćavanje knjižnog fonda, 

prikupljanje i analizu korisničkih zahtjeva, 

- obrađuje knjižničnu građu i katalošku obradu dokumenata, 

- sadržajno obrađuje dokumente određivanjem stručnih oznaka i predmetnih odrednica, 

- uređuje bibliografiju, 



- sudjeluje u izradi i doradi programa za strojnu obradu podataka, 

- radi s korisnicima i obavlja referentnu službu, 

- analizira korisničke zahtjeve i postavlja strategiju pretraživanja, 

- pretražuje baze podataka, 

- priprema programe i izvodi razne oblike izobrazbe korisnika za samostalnu uporabu 

informacijskih izvora, 

- obavlja istraživački rad, 

- prati stručnu literaturu, priprema izvješća i članke, 

- sudjeluje na stručnim skupovima i seminarima. 

Potreban broj izvršitelja: 1 

 

12. Radno mjesto namještenika III. vrste  

(domar) 

Uvjeti: 

- srednja stručna sprema 

- najmanje tri godine radnog staža. 

Poslovi: 

- nadzor nad objektima i okolinom Veleučilišta, 

- briga i nadzor nad instalacijama, opremom, uređajima, aparatima i drugim, 

- dnevni nadzor nad pravilnim funkcioniranjem nužnih uređaja i opreme za grijanje, 

rasvjetu, opskrbu vodom, strujom i slično, 

- održavanje čistoće školskih objekata i okoliša Veleučilišta, 

- obavljanje poslova dostave, otpreme i dopreme pošte u odsutnosti administrativnog 

referenta, 

- drugi poslovi prema uputama nadređenih osoba. 

Potreban broj izvršitelja: 1 

 

 

13. Radno mjesto namještenika IV. vrste 

(čistačica-podvornica)  

Uvjeti: 

- NKV 

Poslovi: 

- čišćenje i održavanje zgrade, kabineta, ureda i drugih prostora i prostorija Veleučilišta, 

- održavanje čistoće podova, stubišta, vrata i prozora, 

- održavanje čistoće sanitarnog čvora i prostorija, 

- održavanje čistoće okoliša Veleučilišta, 

- obavljanje poslova dostave, otpreme i dopreme pošte u odsutnosti domara, 

- drugi povjereni poslovi prema uputama nadređenih osoba. 

Potreban broj izvršitelja: 3 

 

 

 



V. POSLOVI DJELATNOSTI STUDENTSKOG STANDARDA 

 

 

CENTAR ZA STUDENTSKI STANDARD 

 

1. Položaj I. vrste, voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica  

(voditelj Centra za studentski standard) 

Uvjeti: 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i 

diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u području 

društvenih znanosti ili VSS stečena sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja 

na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  

- najmanje 3 godine radnog iskustva 

- poznavanje rada na računalu 

Poslovi: 

- organizira i rukovodi radom i poslovanjem Centra, 

- obavlja poslove u svezi provedbe natječaja za ostvarivanje prava na smještaj studenata u 

studentski dom i prava na subvenciju smještaja kod privatnih stanodavaca, 

- obavlja prijam studenata u studentski dom po provedenom natječaju, 

- kontrolira naplatu stanarine za studentski dom, 

- odgovoran je za održavanje reda u studentskom domu, 

- skrbi o racionalnom korištenju energenata i uređaja u studentskom domu, 

- organizira hostelski smještaj u studentskom domu, 

- raspoređuje poslove, odnosno radne zadatke na pojedine izvršitelje, daje upute za rad i 

poduzima mjere za pravovremeno i kvalitetno izvršavanje poslova, 

- utvrđuje prijedloge općih i pojedinačnih akata u okviru svojih ovlasti, 

- podnosi izvješće o radu dekanu Velučilišta, 

- predlaže proračun i plan nabave Centra, 

- odgovoran je za zakonitost rada i poslovanja Centra, 

- odlučuje o nabavci materijala za tekuće i investicijsko održavanje i ostalih materijala, 

- odlučuje o nabavci osnovnih sredstava, investicijskog i tekućeg održavanja u okviru 

svojih ovlasti, 

- izdaje naloge za korištenje novčanih sredstava u okviru svojih ovlasti, 

- inicira poslove te sudjeluje u pripremi i izradi propisanih izvješća knjigovodstveno-

financijske djelatnosti, te robnog i materijalnog knjigovodstva, 

- prati, istražuje i izvješćuje dekana Velučilišta o usporednim rezultatima, modelima rada i 

iskustvima ostalih srodnih institucija u cilju unapređenja studentskog standarda i 

poslovanja Centra, 

- provodi poslovna istraživanja i izrađuje statistiku vezanu za djelatnost i poslovanje 

Centra, 

- organizira kulturne i športske aktivnosti studenata, 

- obavlja i druge poslove u svezi s pružanjem usluge studentskog smještaja kao i poslove 

prema uputama nadređenih osoba 

Potreban broj izvršitelja: 1  

 

 

 



2. Radno mjesto službenika III. vrste, stručni referent za studentski standard 

Uvjeti: 

- srednja stručna sprema ekonomskog smjera 

- 1 godina radnog iskustva u struci 

- poznavanje rada na računalu 

Poslovi: 

- sudjeluje u aktivnostima upisa i reguliranja statusa studenata,  

- unosi i obrađuje podatke u elektroničkim evidencijama studenata, 

- vrši obradu statističkih podataka o studentima, 

- izdaje potvrde studentima, studentske iskaznice, 

- obavlja administrativne poslove, 

- vodi zapisnike, 

- vodi studentske dosjee, 

- arhivira dokumentaciju, 

- sudjeluje u pripremi promocije, 

- vodi propisane evidencije, 

- obavlja poslove posredovanja pri obavljanju studentskih poslova, 

- analizira tržište rada 

- kontaktira s potencijalnim naručiteljima posla, 

- priprema studentske ugovore,  

- obračunava i isplaćuje naknade po ugovorima, 

- drugi poslovi prema uputama nadređenih osoba. 

Potreban broj izvršitelja: 1 

 

3. Radno mjesto namještenika III. vrste  

(domar) 

Uvjeti: 

- srednja stručna sprema 

- najmanje tri godine radnog staža 

Poslovi: 

- obavljanje poslova tekućeg održavanja zgrade, opreme i uređaja, 

- obavljanje manjih popravaka u skladu sa stečenim znanjem i iskustvom,  

- u dogovoru s voditeljem Centra, ugovara i naručuje odgovarajuće servise i popravke koji 

su veći i kompliciraniji, 

- nadzor sustava grijanja i klimatizacije, 

- skrb o racionalnom i urednom korištenju uređaja i opreme, njihovom očuvanju od 

kvarova i oštećenja, 

- obavljanje redovnih pregleda svih prostora u studentskom domu i utvrđivanje nedostataka 

i kvarove, 

- skrb o racionalnom i svrhovitom korištenju električne energije, vode i drugih energenata i 

predlaže mjere uštede tih dobara, 

- vođenje knjige evidencija svih kvarova, kao i evidencije popravaka, utroška materijala i 

potrošnji sredstava, rezervnih dijelova, 

- odgovoran je za primjenu mjera zaštite na radu, zaštite od požara, te za vođenje svih 

evidencija i poslova mjera zaštite 

- drugi poslovi prema uputama nadređenih osoba. 

Potreban broj izvršitelja: 1 



4. Radno mjesto namještenika III. vrste  

(recepcionar-portir) 

Uvjeti: 

- srednja stručna sprema 

- najmanje tri godine radnog staža 

- poznavanje rada na računalu 

Poslovi: 

- kontrolira i evidentira ulaske u studentski dom 

- evidentira stranke (gosti, posjetitelji studenata i dr.) u posebnu knjigu uz obvezno 

zadržavanje osobne iskaznice sve do izlaska iz studentskog doma, te vodi druge 

evidencije za koje se ukaže potreba 

- odgovoran je za točno utvrđivanje identiteta svih osoba koje ulaze u studentski dom 

- po potrebi obilazi dvorišni prostor studentskog doma 

- odgovoran je za red i mir u studentskom domu, odnosno za poštivanje kućnog reda 

studentskog doma 

- obavještava voditelja studentskog doma i interventne službe u slučaju kršenja kućnog reda 

studentskog doma  

- drugi poslovi prema uputama nadređenih osoba. 

Potreban broj izvršitelja: 3 

 

 

 

5. Radno mjesto namještenika IV. vrste  

(čistačica) 

Uvjeti: 

- NKV 

Poslovi: 

- čišćenje i održavanje zgrade, ureda i drugih zajedničkih prostora i prostorija Studentskog 

doma, 

- održavanje čistoće podova, stubišta, vrata i prozora, 

- održavanje čistoće okoliša Studentskog doma, 

- skrb o pranju posteljnog rublja u praonici i povratu istog, kao i kvaliteti usluge, 

- drugi poslovi prema uputama nadređenih osoba. 

Potreban broj izvršitelja: 1  

 

 

 


