Na temelju òlanka 64. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
§arodne novine 123./03., 198103., 105104, 174104. i 46101), élanka 45. Statuta Sveuòili§ta u
Pravilnika o radu Odjela za tahjanski jezik
Zadru (proòi§éeni tekst rujan 2005.) i òlanka _
dana
19.
oZujka
2008., donosi
i knjiZevnost, Struòno vijeée Odjela
POSLO\T.{IK O RADU STRUÒNOG
},IJEéA ODJELA ZA TALIJANSKI JEZIK I KNJIZEVNOST
Òt. t.

Ovim poslovnikom ureduj e se naòin rada Struònog vijeéa Odjela za talijanski jezik i
knjiZevnost (u daljnj em tekstu Vijeéa), tij ek njegovih sjednica, naòin dono§enja odluka na
sjednicama Vijeéa, odràavanje poslovnog reda na sjednici vijeéa, javnost u radu Vijeéa i
nj eno ograniòenje te prava i duZnosti òlanova Vijeéa i dr.
ét.2.
Òlanovi vijeéa imaju prava i duànosti:
- sudjelovati na sjednicama Vij eéa i na njima raspravljati
- podnositi prijedloge i postavljati pitanja
- sudjelovati u radu povjerenstava.

i glasovati

Òlan Vijeéa ima i druga prava i duàrosti utvrdena Ustavour, Zakonom, Statutom Sveuòili§ta,
Pravilnikom Odjela i ovim Poslovnikom.

Òt.:.
Òlanu Vijeéa dostupni su svi materijali, dokumenti i podaci koji se pripremaju
za sjednicu Vijeéa, a koji se odnose na predmet rasprave na sjednici Vijeéa.

ili prikupljaju

Òlanovi Vijeéa duZni su òuvati podatke koji su progla§eni poslo\4:rom tajnom, a koje saznaju u
obna§anju duZnosti òlana Vijeéa.
Òt. q.

Vijeée se sastaje najmanje jednom u mjesecu
talijanski jezik i knjiZevnost.
Sj

ili

po potrebi sukladno Pravilniku Odjela za

ednicu Vijeéa priprema proòelnik/ica u suradnji s zamjer.rikor/icom i tajnikom/icorn Odjela.

Sjednicu Vijeéa saziva proòelnik/ica sukladno Pravilniku Odjela.
Òt. s.
Sjednicu Vijeéa moZe pismero zatraàiti

li3 (edna

treéina) od ukupnog broja òlanova Vijeéa.

Ako proòelnik/ica ne sazove sjednicu Vijeéa u roku od 8 (osam) dana od primitka zahtjeva,
predlagatelji je mogu sami sazvati.
Òt. a

Òlanovima Vijeéa dostavljaju se pozivi s prijedlogom dnevnog reda i materijali za sjednicu
Vijeéa najkasnije 3 (tri) dana prije dana odrZavanja sjednice Vijeéa, elektronskim putem.

Òtanovi Vij eéa mogu na predloàeni dnevni red dostaviti prijedloge
dnevnog reda na samoj sjednici Vijeéa.

o

izmj

eni

i

dopuni

Òr. z.

Na sjednici Vijeéa nitko ne moZe govoriti prije nego

li to zatraLi i

dobije dopu§tenje od

predsjedavajuéeg.
Òlanovi Vijeéa, nakon dodijeljene im rijeòi mogu govoriti najdulje 5 minuta.

ili druga pozvana osoba traZi rijeò da bi odgovorio na navod (replika),
predsjedavajuéi ée mu dati rijeò òim zavr§i govor onoga koji je navod iznio.
Ako òlan Vijeéa

Òhn vijeéa moàe odgovoriti na neòije izlaganje samojedanput, i to na osnormi navod.
Replika ne moàe trajati dulje od 3 minute.
Svaki òlan Vijeéa moZe najvi§e dva puta diskutirati o istoj temi kojaje na dnevnom redu.

Òr. a.

Òlan Vij eéa ili druga pozvana osoba moZe govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema
utvrdenom dnermom redu.

Ako

se òlan Vijeéa

udalji od teme dnevnog reda, predsjedavajuéi

ée ga opornenuti da se drZi

dner.rrog reda.

Ako se òlan Vijeéa i poslije drugog poziva ne drZi teme dnevnog reda, predsjedavajuéi ée ga
prekinuti u izlaganju, a to znaéi govornik vi§e ne moàe sudjelovati u raspravi o toj temi
dneurog reda.
Òt. q.
Red na sjednicama Vijeéa osigurava predsjedavajuéi.
Za remeéenje reda na sjednici predsjedavajuéi moZe govorniku izreéi:

-

opomenu,
opomelìu sa zabranom daljnjeg govora/i zlagarya,
udaljenj e sa sjednice Vijeéa.

Mj era udaljenja sa sjednice izvr§naje kad o istoj glasa Vijeée.

Òt. ro.
Òlanu Vijeéa se izriòe opomena ako:

-

u svom govoru ne drZi teme o kojoj se raspravlja,
govori, a nije dobio odobrenje predsj edavajuéeg,
svojim upadicama ili na drugi naòin ometa raspravu,
omalovazava ili rrijeda predsjedavajuéeg i1i druge òlanove Vijeéa,
na drugi naòin remeti red na sjednici.
se

cl.

11.

Opomena sa zabranom daljnje rasprave izriòe se òlanu Vijeéa
govorom ili pona§anjem nastavi kr§iti odredbe poslovnika.
Òt.

koji i nakon

opomene svojim

tz.

Mjera udalj enja sa sjednice Vijeéa, nakon glasovanja Vijeéa, izriòe se òlanu Vijeéa koji je
svojim pona§anjem toliko naru§io red i prekr§io odredbe ovog Poslovnika, da je daljnje
odr2avanje sjednice dovedeno u pitanje.

Kada je òlanu izreèena mjera udaljenja sa sjednice Vijeéa, isti je duZan odmah napustiti
sjednicu; ako ju odmah ne napusti, sjednica ée se prekinuti na neodredeno wijeme a takvo
pona§anje govornika smatrat ée se te§kom polredom radne obveze.
Prijedlog za pokretanje postupka zbog powede radne obveze daje proòelnik/ica.

Òt.

r:.

Na poòetku sjednice Vijeéa predsjedavajuéi utvrduje kvorum, daje dnevni red na raspraru i
prihvaéanje.

Predsjedavajuéi zakljuòuje raspralu kada utvrdi da nema vi§e òlanova vijeéa
prij

avili

koji su se

za raspravlj anj e.

Predsjedavajuéi zakljuòuje sjednicu kada se iscrpi utvrdeni dnevni
prij edlog zapisnika.

ét

red sjednice, te utwdi

t+

Za dono§enje odluka potrebnaje nazoònost natpoloviònog broja èlanova Vijeéa.

Odluke se donose natpoloviònom veéinom nazoònih òlanova Vijeéa, osim u izuzecima
propisani zakonom, Statutom ili Pravilnikom Odjela.
Pri godom svakog

odluòivanja, predsj edavajuéi utvrduje broj nazoònih.

Òr. rs.

koji

su

Glasovanje na sjednici je javno osim ako ovim Poslovnikorn nije odredeno tajno glasovanje.
Javno glasovanje provodi s dizanjem ruke tako da predsjedavajuéi poziva òlanove Vijeéa da
se izjasne lko je .,2a" prijedlog, zatim tko je ,,protiv" prijedloga te tko se ,,uzdrLao" od
glasovanja.

Nakon glasovanja predsjedavajuéi utvrduje da li je pojedina odluka dobila potrebnu veéinu
glasova i objavljuje rezultat glasovanja.

Òr. ro.
Tajno glasovanje provodi se kada to Vijeée odluòi svojom odlukom na sjednici Vijeéa.

Prijedlog za tajnim glasovanjem o pojedinoj toòki dnevnog reda
staviti svaki òlan vijeéa uz obvezu obrazloZenja svog prijedloga .

i pedloZenoj odluci, moZe

Tajno glasovanje provodi se glasaòkim listiéima koji su iste veliòine, boje i oblika, ovjereni
peòatom Odjela s cjelovitim tekstom prijedloga odluke o kojoj se glasuje i rijeéima,,2a" i
,,protiv".
Òlan Vij eéa moZe glasovati samo jednim glasaòkim listiéem i to osobno.
Òlan Vijeéa glasuje tako da zaokruài jednu od rijeòi ispod teksta odluke o

kojoj

se glasuje.

ét.n.
Nakon §to svi nazoòni òlanovi Vijeéa predali glasaòke listiée i nakon §to predsjedavajuéi
objavi da je glasovanje zavr§eno, prelazi se na utvrtlivanje rentltata glasovanja a na temelju
predanih glasaòkih listiéa.
Rezultat glasovanja utwduju svi nazoòni òlanovi Vijeéa.
Predsjedavajuéi objavljuj e koliko je òlanova Vijeéa od ukupnog broja òlanova Vijeéa primilo
glasaòke listiée, koliko ih je ukupno glasovalo, koliko je bilo nevaZeéih listiéa te koliko je
òlanova Vijeéa glasovalo ,,2a", a koliko ,,protiv" prijedloga odluke.
Òr. ra.
O radu sjednice vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrài osnovne podatke o radu sjednice, sudjelovanju u raspravi te o donesenim
odlukama.
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinoj temi.

Òr. rs.

Svaki òlan Vij eéa ima pravo na poòetku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik sa prethodne
sjednice.
O osnovanosti primjedbe na zapisnik odluòuje se na sjednici bez rasprave.

Ako

se

primjedba prihvati, obavit ée

se

u zapisniku odgovarajuéa izmjena.

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik

u kojem su suglasno s

prihvaéenim primjedbama obavljene izmjene, smatra se usvojenim.

ét. zo.

Usvojeni zapisnik potpisuje proòelnik/ica Odjela.

Izvornike zapisnika sjednica vijeéa òuva tajnik/ica Odjela u za to posebno pripremljenim
sigumosnim ormarima.
Òt.

zt.

Na zahtjev svakog òlana Vijeéa i osobe koja dokaàe da ima pravni interes, Vijeée na sjednici,
veéinom glasova nazoònih òlanova, daje vjerodostojno tumaòenje donesenih odluka.

Òt.zz.
Ovaj poslovnik stupa na snagu danom dono§enja, a objavit ée se na oglasnoj ploòi Odjela.
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