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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
MUZIČKA AKADEMIJA 
Trg Republike Hrvatske 12 
 
Klasa: 011-02/19-1/32 
Urbroj: 251-79-1-19-1 
 
 
Vijeće Akademije na svojoj 1. sjednici u ak. god. 2019./2020., koja je održana 16. 10. 2019., 
donosi 
 
 

P O S L O V N I K 
O RADU VIJEĆA AKADEMIJE 

 
Točka 1. 

 
(1) Ovim Poslovnikom uređuje se rad Vijeća Akademije, način izbora dekana, prodekana i 
članova Vijeća Akademije, te način rada i odlučivanja. 
 
 
I. SASTAV VIJEĆA AKADEMIJE 

Točka 2. 
 
(1) Vijeće Akademije čine: članovi po položaju, predstavnici odsjeka iz grupacije stalno 
zaposlenih nastavnika izabranih u umjetničko-nastavna i znanstveno-nastavna zvanja, 
predstavnici Akademije iz grupacije nastavnika izabranih u nastavna zvanja, predstavnici 
Akademije iz grupacije suradnika izabranih u suradnička zvanja, predstavnici studenata te 
predstavnik zaposlenika. 
(2) Članovi Vijeća Akademije po položaju: dekan, prodekani i pročelnici odsjeka. 
(3) Ostali članovi Vijeća Akademije jesu: 

- predstavnici nastavnika po odsjecima, sukladno točki 3. ovog Poslovnika. 
- 4 predstavnika nastavnika izabranih u nastavna zvanja, 
- 1 predstavnik suradnika izabranih u suradnička zvanja, 
- 1 predstavnik zaposlenika iz reda nenastavnog osoblja, 
-15% ukupnog broja članova Vijeća Akademije čine predstavnici studenata       
integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija. 

 
II. NAČIN IZBORA ČLANOVA VIJEĆA AKADEMIJE 
 

Točka 3. 
  
(1) Nastavnici u umjetničko-nastavnim i znanstveno-nastavnim zvanjima biraju svoje 
predstavnike po odsjecima, prema broju nastavnika, i to: 

 odsjeci koji imaju do 4 nastavnika biraju   1 predstavnika, 

 odsjeci koji imaju od 5 do 9 nastavnika biraju  2 predstavnika, 

 odsjeci koji imaju od 10 do 16 nastavnika biraju  3 predstavnika, 

 odsjeci koji imaju 17 i više nastavnika biraju  4 predstavnika. 
 (2) Izborne sjednice predstavnika odsjeka organiziraju pročelnici odsjeka, koji su dužni voditi 
brigu o promjenama predstavnika u svom odsjeku koje mogu nastati prijemom novih 
nastavnika, prestankom radnog odnosa ili drugim promjenama. 
(3) Svi nastavnici u nastavnim zvanjima na Akademiji, kao i svi suradnici u suradničkim 
zvanjima, biraju svoje predstavnike na mandat od 3 godine, na zajedničkoj izbornoj sjednici, 
koju zakazuje dekan.  
(4) Predstavnike studenata bira Studentski zbor Podružnice Muzičke akademije. 
(5) Dekan može predložiti zamjenu člana ako neopravdano izostane s više od 50% sjednica 
Vijeća Akademije tijekom jedne akademske godine. 
(6) Predstavnik zaposlenika bira se u skladu s odredbama Zakona o radu. 
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III. IZBOR DEKANA I PRODEKANA 
 
IZBOR DEKANA 

Točka 4.  
 
(1) Dekan je dužan na vrijeme, a najkasnije u siječnju tekuće godine u kojoj prestaje mandat, 
staviti na dnevni red sjednice Vijeća Akademije točku dnevnog reda “postupak izbora novog 
dekana”, ostavljajući dovoljno vremena za predlaganje pristupnika, za izradu programa rada i 
provođenje izbornog postupka.  
(2) Postupak izbora novog dekana započinje pozivom Vijeća Akademije za podnošenje 
prijedloga s dinamikom izbornog postupka.  
(3) Vijeća Akademije imenuje Povjerenstvo za prikupljanje prijava pristupnika za dekana (u 
daljnjem tekstu Povjerenstvo).  
(4) Pristupnike za dekana predlažu odsjeci na svojim sjednicama u roku od 30 dana od dana 
otvaranja izbornog postupka. Na sjednici Vijeća Akademije pristupnika za dekana može 
predložiti i 5 članova Vijeća Akademije. 
(5) Pristupnici za dekana dužni su pismeno prihvatiti kandidaturu i dostaviti je Povjerenstvu.  
(6) Povjerenstvo na sjednici Vijeća Akademije objavljuje imena pristupnika koji su prihvatili 
kandidaturu za dekana.  
(7) Pristupnici za dekana dužni su Povjerenstvu dostaviti prijavu za dekana sa stručnim 
životopisom i programom rada za svoj dekanski mandat. Program rada mora imati obvezni 
sadržaj koje je utvrdilo Sveučilište u Zagrebu.  
(8) Program rada mora biti dostavljen Povjerenstvu najkasnije tri dana prije sjednice Vijeća 
Akademije na kojoj se prihvaćaju programi rada. 
(9) Na sjednici Vijeća Akademije pristupnici za dekana iznose svoje programe. O svakom 
predloženom pristupniku i njegovom programu otvara se rasprava.  
(10) Nakon rasprave javnim glasovanjem, odlučuje se o svakom pristupniku i njegovom 
programu. 
(11) Pozitivno ocijenjeni prijedlozi Vijeća Akademije dostavljaju se rektoru i Senatu Sveučilišta 
u Zagrebu radi davanja suglasnosti. 
(12) Senat Sveučilišta u Zagrebu, na prijedlog rektora, odlučuje o davanju suglasnosti u roku 
od 30 dana. Odluka kojom se uskraćuje suglasnost mora biti obrazložena. 
(13) Nakon dostave suglasnosti Senata dekan zakazuje izbornu sjednicu Vijeća Akademije za 
izbor novog dekana. 
(14) Dekan iznosi tijek izbornog postupka i otvara raspravu o svakom pristupniku. 
(15) Nakon rasprave pristupa se tajnom glasovanju. 
(16) Dekan je izabran ako je za njega glasovala natpolovična većina svih članova Vijeća 
Akademije. 
(17) Ako ima dva pristupnika, a ni jedan u prvom krugu glasovanja ne dobije potrebnu većinu 
glasova, u drugi krug glasovanja ulazi pristupnik s više glasova. Ako u drugom krugu glasovanja 
jedini pristupnik ne dobije potrebnu većinu, izborni postupak se ponavlja. 
(18) Ako ima više od dva pristupnika, a ni jedan u prvom krugu glasovanja ne dobije potrebnu 
većinu glasova, u drugi krug glasovanja ulaze dva pristupnika s najviše glasova. Ako u drugom 
krugu glasovanja ni jedini pristupnik ne dobije potrebnu većinu, u treći krug glasovanja ulazi 
pristupnik s više glasova. Ako u trećem krugu glasovanja pristupnik ne dobije potrebnu većinu, 
izborni postupak se ponavlja. 
(19) Postupak izbora dekana mora se završiti najkasnije četiri mjeseca prije nastupa na 
dužnost. Ako dekan ne bude izabran do isteka mandata postojećem dekanu, Vijeće Akademije 
će u roku od 30 dana predložiti Senatu osobu koja ispunjava propisane uvjete kao obnašatelja 
dužnosti do izbora dekana. Senat u roku od 30 dana imenuje obnašatelja dužnosti, nakon 
pribavljene suglasnosti rektora. 
 
B) RAZRJEŠENJE DEKANA 

Točka 5. 
 
(1) Dekan može biti razriješen dužnosti prije isteka roka na koji je izabran, sukladno članku 19. 
Statuta Muzičke akademije. 
(2) Vijeće Akademije odlukom o pokretanju postupka pokreće postupak za razrješenje dekana 
i odlučuje o razrješenju dekana natpolovičnom većinom svih članova Vijeća Akademije. 
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(3) Prijedlog pismene inicijative za donošenje prijedloga za razrješenje dekana može podnijeti 
dekan, odsjek ili 5 članova Vijeća Akademije. 
(5) Postupak za razrješenje dekana mora završiti u roku od dva mjeseca od početka postupka. 
 
C) IZBOR I RAZRJEŠENJE PRODEKANA  
 

Točka 6.  
 
(1) Prodekane bira Vijeće Akademije na obrazloženi prijedlog dekana. 
(2) Pristupnici za prodekane moraju se izjasniti o predloženoj kandidaturi. 
(3) Glasovanje na sjednici je tajno. Prodekan je izabran ako je za njega glasovala natpolovična 
većina prisutnih članova Vijeća Akademije. 
(4) Prodekan može biti razriješen dužnosti prije isteka roka na koji je izabran, sukladno članku 
19. Statuta Muzičke akademije. 
(5) Odluka o razrješenju prodekana donosi se javnim glasovanjem, a prihvaćena je ako za nju 
glasa natpolovična većina prisutnih članova Vijeća Akademije. 
 
  
IV. NAČIN RADA VIJEĆA AKADEMIJE 

Točka 7. 
 
(1) Vijeće Akademije obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama. 
(2) Nazočnost sjednicama je obvezna. Ako član Vijeća Akademije ne može prisustvovati 
sjednici, može pismeno opunomoćiti zamjenika iz svoje grupacije. 
(3) Dekan predsjedava sjednicama Vijeća Akademije. Dekana u vođenju sjednice mogu 
zamijeniti prodekani. 
(4) Dekan saziva sjednicu po potrebi, a dužan je sazvati sjednicu najmanje tri puta u semestru 
ili na pismeni i obrazloženi zahtjev jedne četvrtine članova Vijeća Akademije, najkasnije u roku 
od 15 dana. 
(5) Sjednicama Vijeća Akademije mogu biti nazočni ostali nastavnici i suradnici koji sudjeluju u 
nastavi u toj akademskoj godini ako dobiju poziv, odnosno, ako su delegirani od člana Vijeća 
Akademije ili ako imaju osobni interes. 
(6) Vijeće Akademije može donijeti odluku da sjednica bude zatvorena.  
 
 

Točka 8. 
 
(1) Za pitanja koja se ne mogu odmah riješiti na sjednici, Vijeće Akademije imenuje sljedeća 
stalna Povjerenstva: Povjerenstvo za kvalitetu, Povjerenstvo za umjetničku djelatnost, 
Povjerenstvo za izdavačku djelatnost, Povjerenstvo za Knjižnicu i Povjerenstvo za 
poslijediplomske studije i programe cjeloživotnog obrazovanja, a po potrebi može osnovati i 
druga povjerenstva. U odluci o osnivanju povjerenstva imenuju se članovi povjerenstva, trajanje 
mandata i djelokrug rada.  
(2) Vijeće Akademije mora imenovati i povjerenstva za sljedeće poslove iz svoje nadležnosti: 

 za ispite pred ispitnim povjerenstvom,  

 za davanje mišljenja u svim postupcima reizbora na radna mjesta i postupcima izbora 
u zvanja i radna mjesta, na Akademiji i drugim visokim učilištima. 

(3) Prije donošenja odluka na sjednici predsjednik stručnog povjerenstva, odnosno u njegovoj 
odsutnosti, član stručnog povjerenstva, podnosi pismeno izvješće o datom mišljenju. 
(4) Nakon izvješća dekan otvara diskusiju u kojoj svaki član ima pravo iznijeti svoje mišljenje i 
postaviti pitanja. 
(5) Nakon diskusije dekan otvara postupak glasovanja. 

 
V. NAČIN ODLUČIVANJA 

Točka 9. 
 
(1) Na početku sjednice dekan utvrđuje kvorum i predlaže dnevni red.  
(2) Prije glasovanja o dnevnom redu mogu se davati dopune dnevnog reda ili prijedlozi za 

skidanje pojedine točke dnevnog reda.  
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(3) Glasovanje na sjednicama u pravilu je javno, osim ako se za pojedino pitanje donese odluka 
o tajnom glasanju.  
(4) Tajno glasovanje obvezno je u postupku izbora i razrješenja dekana, izbora prodekana, 
postupku reizbora na radna mjesta te izbora u zvanja i radna mjesta nastavnika i suradnika. 
(5)  Prije početka tajnog glasovanja Vijeće Akademije na prijedlog dekana imenuje izborno 
povjerenstvo od tri člana. Izborno povjerenstvo utvrđuje broj prisutnih, dijeli i skuplja glasačke 
listiće, prebrojava glasove i pismeno utvrđuje rezultate glasovanja. Dekan objavljuje rezultate 
glasovanja. 
(6)  Tajnik Akademije ovlašten je da u postupku izbora u zvanje na glasački listić stavi samo 
pristupnike koji imaju pozitivno mišljenje stručnog povjerenstva, nadležnoga Matičnog odbora  
i pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje.    
(7) Ako u završnom dijelu postupka (tajno glasanje) reizbora na radna mjesta te izbora u zvanja 
i radna mjesta nastavnika i suradnika dva ili više od dva pristupnika ispunjavaju uvjete 
natječaja, a ni jedan pristupnik u prvom krugu glasovanja ne dobije natpolovičnu većinu 
prisutnih članova, u drugi krug glasovanja ulazi pristupnik s najviše glasova. Ako u drugom 
krugu glasovanja pristupnik ne dobije natpolovičnu većinu prisutnih članova, Vijeće Akademije 
donosi odluku da po raspisanom natječaju nitko nije izabran. 
Ako u prvom krugu glasovanja više pristupnika dobije isti najveći broj glasova, u drugi krug 
glasovanja ulaze pristupnici s istim najvećim brojem glasova. Ako u drugom krugu glasovanja 
jedan pristupnik ne dobije natpolovičnu većinu prisutnih članova, u treći krug glasovanja ulazi 
pristupnik s najviše glasova. Ako u trećem krugu glasovanja pristupnik ne dobije potrebnu 
natpolovičnu većinu prisutnih članova, Vijeće Akademije donosi odluku da po raspisanom 
natječaju nitko nije izabran. 
(8) Vijeće Akademije donosi odluke i mišljenja natpolovičnom većinom prisutnih članova, osim 
u postupku izbora dekana i postupku razrješenja dekana. 
 
 

Točka 10.  
 
U slučajevima koji nisu obuhvaćeni ovim Poslovnikom Vijeće Akademije donijet će posebne 
odluke. 
 
 

Točka 11.  
 
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, čime prestaje važiti dosadašnji Poslovnik o 
radu Vijeća Akademije. 
 
 
 
 

D E K A N: 
 

prof. art. Igor Lešnik, v. r. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


