
VELEUČILIŠTE U POŽEGI
STUDIA SUPERIORA 

POSEGANA

Tel. (0 3 4 ) 271-018 
311-460

H RVATSKA - 34  000 P ožega 
V ukovarska 17 Fax. (034) 271-008

Klasa: 112-03/17-01/4 
Urbroi: 2177-30-01-01-18-12 
Požega, 18. siječnja 2018.g.

Temeljem članka 37. Statuta Veleučilišta u Požegi i suglasnosti Upravnog vijeća 
Veleučilišta u Požegi od 18. siječnja 2018. godine, dekan Veleučilišta u Požegi dr.sc. Dinko 
Zima, dana 18. siječnja 2018. godine donosi

ODLUKU
o zasnivanju radnog odnosa

I. Veleučilište u Požegi raspisalo je i objavilo Javni natječaj za prijem u radni odnos na 
određeno vrijeme (do završetka projekta „AGRO-TECH obrazovanje za integraciju na 
tržište rada“) zaposlenika za radno mjesto voditelja projekta (1 izvršitelj/ica).

II. Dana 18. siječnja 2018. godine povjerenstvo za izbor kandidata u sastavu; dr.sc. Berislav 
Andrlić, Jasmina Mlađenović, dipl.iur. i doc.dr.se. Željko Karaš obavilo je pismeno 
testiranje kandidata prijavljenih na Javni natječaj, te predložilo da se u radni odnos za radno 
mjesto navedeno u točki I. ove Odluke primi Marina Jelčić Vidačić, mag.oec..

III. Upravno vijeće Veleučilišta u Požegi na svojoj 6. sjednici u ak. god. 2017./2018. održanoj 
18. siječnja 2018. godine donijelo je Odluku o davanju suglasnosti za zasnivanje radnog 
odnosa s Marinom Jelčić Vidačić, mag.oec. na radno mjesto voditelja projekta.

IV. Temeljem prijedloga povjerenstva za izbor kandidata i suglasnosti Upravnog vijeća 
Veleučilišta u Požegi, dekan dr.sc. Dinko Zima donosi Odluku o zasnivanju radnog 
odnosa s Marinom Jelčić Vidačić, mag.oec. na radno mjesto voditelja projekta.

V. S Marinom Jelčić Vidačić, mag.oec. zaključit će se Ugovor o radu na određeno vrijeme (do 
završetka projekta „AGRO-TECH obrazovanje za integraciju na tržište rada“)

VI. Zaposlenica počinje s radom dana 26. siječnja 2018. godine.
VII. Za provedbu ove Odluke zadužuje se Tajništvo Veleučilišta u Požegi.
VIII. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:
1. Marina Jelčić Vidačić, mag.oec.
2. Web stranica Veleučilišta
3. Pismohrana
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