
 
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
MUZIČKA AKADEMIJA  
Trg Republike Hrvatske 12 
 
Klasa: 012-03/18-1/8 
Urbroj. 251-79-1-18-2 
 
Vijeće Akademije na svojoj 9. sjednici u ak. god. 2017./2018., koja je održana 09.05.2018., na 
Trgu Republike Hrvatske 12, u postupku Izmjena i dopuna Statuta MA, donosi 

 
PRIJEDLOG 

O D L U K U 
O 

IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA MUZIČKE AKADEMIJE 
 
 
Statut Muzičke akademije, koji je usvojen na sjednici dana 09.03.2016., uz suglasnost Senata 
Sveučilišta u Zagrebu od 19.04.2016., a koji je izmijenjen i dopunjen Odlukom Vijeća Akademije 
Klasa: 012-03/17-1/11, Urbroj: 251-79-1-17-1, od 11.09.2017., uz suglasnost Senata Sveučilišta 
u Zagrebu od 17.10.2017., mijenja se i dopunjava kako slijedi: 

 
Točka 1. 

Mijenja se članak 7. stavak 1., tako da umjesto treća djelatnost Akademije koja sada glasi: * 
Istraživanje u umjetničkom području i znanstvenim područjima društvenih i humanističkih 
znanosti, treba stajati: 
„73.20.2. Istraživanje i eksperimentalni razvoj u humanističkim znanostima.“ 
 

 
Točka 2. 

Mijenja se i dopunjava članak 20. stavak 2. koji sada  glasi: 
“(2) Vijeće Akademije obavlja poslove određene Zakonom i statutom Sveučilišta, a 
osobito: 

1. donosi odluke o akademskim, umjetničkim, znanstvenim i stručnim pitanjima, 
2. sudjeluje u stvaranju strategije razvoja Akademije, 
3. donosi Statut i Pravilnik o studiranju, 
4. donosi Proračun i završni račun Akademije, 
5. daje suglasnost dekanu na unutarnji ustroj radnih mjesta, 
6. bira i razrješava dekana, 
7. bira i razrješava prodekane na prijedlog dekana, 
8. provodi izbore za člana Senata i članove vijeća područja, 
9. pokreće i provodi postupke izbora u zvanja i na radna mjesta i reizbora na radna 

mjesta, 
10. donosi izvedbeni plan nastave, 
11. pokreće postupak donošenja i brine o provedbi studijskih programa, 
12. imenuje mentore asistentima, te voditelje i mentore studentima na studijima, 
13. imenuje povjerenstva u postupku stjecanja doktorata znanosti, odobrava teme 

doktorskih radova te odlučuje o izvješćima povjerenstava o tim radovima,  NOVO 
14. prihvaća godišnje izvješće dekana, 
15. predlaže Senatu upisne kvote,  
16. donosi odluku o upisu studenata na studije, 
17. osniva stalna i povremena stručna povjerenstva i radne grupe na prijedlog dekana, 
18. daje mišljenje o investicijama i nabavi, postavljanju i uporabi krupne opreme na 

Sveučilištu iz područja svojega djelovanja,      NOVO 



 
 

19. daje suglasnost dekanu za poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Akademije 
u vrijednosti iznad 1.000.000 kuna do 3.000.000,00 kuna,    NOVO 

20. prihvaća koncertne programe javnih nastupa studenata na poslijediplomskim  
studijima i programima cijelo-životnog usavršavanja, 

21. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom Sveučilišta, ovim Statutom i  
     drugim općim aktima Akademije.” 

  
 

Točka 3. 
Mijenja se i dopunjava članak 21. stavak 3., koji sada glasi: 
„(3) Članovi Vijeća Akademije jesu: 

• predstavnici zaposlenika izabranih u umjetničko-nastavna i znanstveno-nastavna 
zvanja, 

• 4 predstavnika zaposlenika izabranih u nastavna zvanja, 
• 1 predstavnik zaposlenika izabranih u suradnička zvanja, 
• 1 predstavnik zaposlenika iz reda nenastavnoga osoblja.“ NOVO 

 
 

Točka 4. 
Mijenja se članak 23. koji sada glasi: 
„(1) Studentski predstavnici u Vijeću Akademije imaju pravo suspenzivnog veta prilikom 
odlučivanja o pitanjima od posebnog interesa za studente. 
(2) Pitanja od posebnog interesa za studente su ona pitanja vezana za uređivanje 
prava i obveza studenata, promjena sustava studija, osiguravanja kvalitete studija, 
donošenje studijskih programa, utvrđivanje izvedbenih planova nastave i 
studentski standard. 
(3) Suspenzivni veto studentski predstavnici mogu upotrijebiti ako to zatraži 
natpolovična većina svih studentskih predstavnika u Vijeću Akademije. Nakon 
suspenzivnog veta Vijeće Akademije ponovno raspravlja o navedenom pitanju 
najranije po isteku roka od 8 dana. U ponovljenom odlučivanju odluka se donosi 
natpolovičnom većinom svih članova Vijeća Akademije i na nju se ne može 
upotrijebiti suspenzivni veto. 
(4) Predstavnici studenata ne sudjeluju u odlučivanju u predmetima iz čl. 20. st. 2. 
navedenim u točkama 4., 8., 9., 13., 17. i 18.“ 

 
 

Točka 5. 
U ostalom dijelu citirani Statut ostaje nepromijenjen. 
 

 
Točka 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Akademije i nakon 
pribavljene suglasnosti Senata Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 

D E K A N: 
 

Red. prof. art. Dalibor Cikojević 
 


