Na temelju članka 27. Statuta Veleučilišta u Slavonskom Brodu, na prijedlog dekana, Upravno vijeće
Veleučilišta u Slavonskom Brodu na svojoj 25 . sjednici održanoj 17. siječnja 2020. godine u akademskoj
2019./20. godini pod točkom 9. dnevnog reda donijelo je sljedeći

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta na
Veleučilištu u Slavonskom Brodu za radna mjesta koja se financiraju sredstvima iz
projekata Europske unije

Članak 1.

(1) U Pravilniku o ustrojstvu radnih mjesta na Veleučilištu u Slavonskom Brodu za radna mjesta koja se
financiraju sredstvima iz proj~kata Europske unije; KLASA: 003-05/18-01/004; URBROJ: 2178/01-2503-18-01 od 16. listopada 2018. godine, u prilogu : Ustroj radnih mjesta s popisom i opisom poslova,
iza članka I. dodaje se novi članak li. koji glasi:
„li. POSLOVI I RADNA MJESTA ZA POTREBE EU PROJEKTA: ,,Prilagodba povrtnih kultura novim
agrometeorološkim uvjetima u Slavoniji" u sklopu Poziva Shema za jačanje primijenjenih istraživanja
za mjere prilagodbe klimatskim promjenama

1. Radno mjesto I. vrste - viši stručni savjetnik (interni naziv: istraživač VUSB)

1 izvršitelj
Opis poslova:
administracija projekta u skladu s projektnom dokumentacijom
praćenje

statusa projekta u odnosu na planirane aktivnosti
prikupljanje informacija o provođenju projekta
priprema statusa projektnih aktivnosti za voditelja projekta
pohranjivanje projektne dokumentacije
pružanje logističke podrške članovima projektnih timova za koordinaciju sastanaka i osiguranje
prostorija za njihovo održavanje, pisanje promemorije sa sastanaka
provođenje projektnih aktivnosti i koordinacija dionika projekta
podnošenje redovitih izvješća o provedbi projekta prema posredničkim tijelima
praćenje

financijskih obaveza projekta i komunikacija sa službama Veleučilišta u Slavonskom

Brodu
prikupljanje podataka i dokumentacije sa svrhom uspješne provedbe projekta
sudjelovanje u

istraživačkim

aktivnostima

sudjelovanje u aktivnostima diseminacije rezultata
sudjelovanje u aktivnostima konzultacija s dionicima
provođenje aktivnosti osiguravanja javnosti i dostupnosti podataka i projektnih rezultata
obavljanje i drugih poslova u sklopu projekta .
Posebni uvjeti:
završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili VSS stečena sukladno propisima koji
su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
iskustvo u provođenju projekata

poznavanje rada na

računalu

3 godine radnog iskustva
aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
ostali uvjeti prema zahtjevu projekta".
Članak 2.

Ostale odredbe Pravilnika ostaju neizmijenjene.
Članak 3.

(1) Ovaj dopunjeni Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči u sjedištu Veleučilišta u
Slavonskom Brodu.

KLASA: 003-05/20-01/001
URBROJ: 2178/01-25-03-20-01

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Veleučilišta u Slavonskom Brodu, dana 17. siječnja 2020.
godine te je stupio na snagu dana 17. siječnja 2020. godine.

Tajnica Veleučilišta
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