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Predmet: Primjedbe na Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća FBF-a 

 

Poštovani! 

Ovim putem vam dostavljam svoje primjedbe i pitanja vezano za Poslovnik o radu Fakultetskog 
vijeća Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, te molim da ih razmotrite.  

 

Dostava materijala – Članak 8. 

(4) Materijali odnosno izvješća koja na sjednicu upućuju odbori, povjerenstva i druga stalna ili 
povremena radna tijela Fakultetskog vijeća mora potpisati predsjednik, a u slučaju kada to nalažu 
propisi i ostali članovi, u protivnom se o istom ne može raspravljati. 

Primjedbe 

- Smatram da treba uzeti u obzir situaciju kad jedan od članova povjerenstva ne potpiše izvješće 
i ne preda izdvojeno mišljenje, odnosno predani su materijali s potpisom dvaju članova 
povjerenstva. Smatram da bi i takvi materijali trebali biti predstavljeni na FV, jer se može npr. 
raditi o propuštanju roka za natječaj za radno mjesto. Razlozi za nedostatak potpisa jednog 
člana povjerenstva mogu biti razni, a ponekad se može dogoditi da se radi o zdravstveno- 
opravdanom razlogu. 

- Trebalo bi odrediti rok do kada neko izvješće povjerenstva treba biti napisano. Također, 
smatram da bi trebala postojati i neka korektivna mjera za nepoštivanje tih rokova, izuzevši 
opravdani razlog (npr. zdravstveni). Opravdani razlog bi trebalo obrazložiti 
dekanu/prodekanima pisanim putem, odnosno mailom.  

Rasprava – članak 13. 

(4) Sudjelovanje u raspravi o jednoj točki dnevnog reda za sve članove Fakultetskog vijeća može 
trajati najviše pet (5) minuta. Član Fakultetskog vijeća ima pravo na repliku od najviše tri (3) 



minute. Član Fakultetskog vijeća može samo još jedanput ponovno dobiti riječ u raspravi po istoj 
točki tek nakon što su raspravljali svi sudionici koji su se po prvi put javili za riječ. 

(5) Ograničenja iz stavka 4. ovog članka ne odnose se na Dekana, prodekane i izvjestitelje niti se 
primjenjuju na tematskim sjednicama Fakultetskog vijeća. 

Primjedbe 

- Znači li pod (4) da: a) član-1 FV javi se za riječ i raspravlja do najviše 5 minuta; b) na svoje 
izlaganje dobija repliku člana-2; na tu repliku član-1može odgovoriti do 3 min; c) nakon toga se 
za repliku javi ponovo isti član-2, a član-1 više nema pravo na repliku. Na ovaj način član-1 gubi 
pravo govora na tu i bilo koju drugu repliku članova FV. Smatram da bi trebalo omogućiti prvo 
sve eventulane replike na izlaganje člana-1, a nakon toga članu-1 omogući da na njih odgovori. 
Ako u “drugom krugu” ima replika ostalih članova FV, treba opet omogućiti članu-1 da na njih 
odgovori, a nakon toga prekinuti raspravu. 

- Što se podrazumijeva pod “izvjestiteljima”? Jesu li to dekan i prodekani ili se pod tim 
podrazumijevaju i članovi povjerenstava čija je točka na tom FV na raspravi na dnevnom redu? 

Zapisnik – Članak 20. 

(1) Zapisnik Fakultetskog vijeća vodi se na sjednici Fakultetskog vijeća te se dostavlja uz poziv za 
sljedeću sjednicu Fakultetskog vijeća, objavom na wiki stranici.  

(2) Primjedba na zapisnik može se istaknuti najkasnije na samoj sjednici Fakultetskog vijeća. 
Ukoliko primjedba na Zapisnik bude dostavljena najkasnije dva radna dana do 13 sati prije 
održavanja sjednice bit će pridodana materijalima za sjednicu Fakultetskog vijeća. 

(3) Ako Fakultetsko vijeće usvoji primjedbu o izmjeni ili dopuni teksta, u zapisnik tekuće sjednice 
izrijekom će se unijeti sadržaj promjene, dok će se sadržaj zapisnika na koji se primjedba/e 
odnosi/e prije potpisivanja uskladiti s usvojenom primjedbom. 

Primjedbe 

- Ako postoji rok za predaju primjedbi na zapisnik onda bi trebao biti i definiran rok za objavu 
zapisnika. Što ako je zapisnik objavljen npr. dva radna dana prije sjednice FV u 9 sati? 

- Ako sam dobro shvatila točku (3), usvojena primjedba se mora nadopuniti u tekst zapisnika, a 
nakon toga se promijenjeni zapisnik prije iduće sjednice šalje članovima FV-a i o njegovom 
usvajanju se glasuje na idućoj sjednici FV-a. Ako je to točno, što je sa slučajevima da se o 
usvajanju zapisnika glasuje, a primjedbe na zapsinik su prilog zapisnika (imali smo nekoliko 
takvih slučajeva). Znači li to da se primjedbe usvajaju ili ne?  

 

S poštovanjem, 

 

 

Maja Šegvić Klarić 


