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Na temelju članka 63. stavak (6) Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. br. 123/03.
i 105/04., 174/04., 46/07., 63/11., 94./13., 139./13.101/14. i 60/15.)), članka 43. stavak (3) Statuta
Sveučilišta u Zagrebu, br. 01-723/1-2005 od 25. veljače 2005. godine, i članka 58. i 128. Statuta
Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, klasa: 602-04/13-0101-00001, urbroj: 251-75-01-13-00024
od 19.03.2013. godine, Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na 8. redovitoj
sjednici održanoj 13. srpnja 2017. godine, d o n o s i

STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta
Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Članak 1.
U Statutu Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, klasa: 602-04/13-0101-00001, urbroj: 251-75-0113-00024 od 19.03.2013. godine i naknadnim izmjenama i dopunama Statuta od 10-1.2014., 2.10.2015.,
1.3.2016. i 11.7.2016. godine, članak 30 (stavak (2) točka 2. mijenja se i glasi:
„Znanstvena djelatnost koja prvenstveno obuhvaća temeljna, razvojna i primijenjena istraživanja u
znanstvenom polju kineziologije i njenim granama, kao i u području biomedicine i zdravstva i drugim
srodnim znanstvenim područjima i poljima.“

Članak 2.
Članak 45. mijenja se i glasi:
„Članak 45.
(1) Dekana u slučaju odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuju, a u njegovoj nazočnosti pomažu mu u radu
prodekani.
(2) Prodekana za određeno područje bira neposredno, na prijedlog novoizabranog dekana, Fakultetsko
vijeće, tajnim glasovanjem, nadpolovičnom većinom glasova svih članova Vijeća.
(3) Na prijedlog dekana Fakultetsko vijeće u pojedinom mandatnom razdoblju bira, u pravilu, prodekane
za tri, od niže navedenih pet, područja djelovanja, i to za područje (pitanja):
- znanosti,
- nastave i studenata,
- poslovne politike i financija,
- međunarodne suradnje,
- osiguranja i unapređenja kvalitete.
(4) Dekan Fakulteta može također za pojedino mandatno razdoblje predložiti Fakultetskom vijeću, ovisno
o svojim stručnim kvalifikacijama, sposobnostima, osobnom afinitetu i drugim relevantnim
okolnostima, predložiti Fakultetskom vijeću, umjesto trojice, izbor samo dvojicu prodekana.
(5) U skladu s odredbama stavka (3) i (4) ovog članka dekan Fakulteta preuzet će izravno u predmetnom
mandatnom razdoblju poslove iz svih onih područja djelovanja Fakulteta za koja nisu birani
prodekani.“
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Članak 3.
Članak 63. mijenja se i glasi:
„ Članak 63.
(1) Iznimno u opravdanim slučajevima kada se odluka o pojedinim manje složenim pitanjima, koja u
pravilu ne zahtijevaju prethodnu raspravu na zavodima, mora donijeti po hitnom postupku dekan
Fakulteta može sazvati izvanrednu sjednicu Fakultetskog vijeća ili zatražiti od članova Vijeća da se o
predloženim točkama dnevnog reda izjasne elektroničkim putem (elektronička sjednica Vijeća).
(2) Poziv za izvanrednu sjednicu Fakultetskog vijeća s materijalima za predložene točke dnevnog reda
dostavlja se svim članovima Vijeća najkasnije tri dana prije zakazane sjednice Vijeća.
(3) Istodobno, kod upućivanja poziva članovima Fakultetskog vijeća za elektroničkim izjašnjavanjem o
pojedinim pitanjima iz nadležnosti Vijeća članovima Vijeća mora biti ostavljen primjereni rok, u
minimalnom trajanju od tri radna dana (sedamdeset i dva sata) računajući od dana dostave poziva i
pripadajućih materijala za predložene točke dnevnog reda, za izjašnjavanje o predloženim točkama
dnevnog reda“
Članak 4.
Iza članka 63. dodaju se novi članci 63a. i 63b. koji glase.:

„ Članak 63a.
(1) Na svim sjednicama Fakultetskog vijeća (redovita i izvanredna sjednica) obvezno se vodi zapisnik u
koji se unose podaci o mjestu i vremenu održavanja sjednice, imena nazočnih, dnevni red, tijek
sjednice, rezultati glasovanja, donesene odluke i usvojeni zaključci.
(2) Rasprava pojedinih članova Fakultetskog vijeća unose se u cijelosti u zapisnik ako je dana u pisanom
obliku ili na izričit zahtjev (i diktat) člana Vijeća.
(3) Istodobno, zapisnik s elektroničke sjednice Vijeća sastavlja se neposredno po isteku predviđenog
roka za izjašnjavanje članova Fakultetskog vijeća, odnosno nakon izvršenog prebrojavanja glasova i
utvrđivanja rezultata glasovanja o predloženim točkama dnevnog reda.
(4) Zapisnik s elektroničke sjednice Fakultetskog vijeća, uz zapisničara, obvezno ovjeravaju svojim
potpisom i sva tri predstojnika zavoda.
Članak 63b.
Zapisnik sa svake pojedine sjednice Fakultetskog vijeća (redovita sjednica, izvanredna ili elektronička
sjednica Vijeća) obvezno se podnosi na verifikaciju na prvoj redovitoj sjednici Vijeća.

Članak 5.
Sve ostale odredbe Statuta Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ostaju i dalje nepromijenjene.
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Članak 6.
(1) Ova Statutarna odluka smatra se usvojenom kada je usvoji Fakultetsko vijeće natpolovičnom većinom
glasova svih svojih članova.
(2) Statutarna odluka se neposredno po usvajanju objavljuje na internetskoj stranici Fakulteta i stupa na
snagu osmog dana od dana objave.

Urbroj:
Klasa:
Zagreb,

Dekan:
_______________________
prof. dr. sc. Damir Knjaz

