
 

Na temelju članka 59. stavka 2. točke 17. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 46/07, 

45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 114/14. – Odluka USRH), Senat Sveučilišta u Rijeci na sjednici 

na sjednici održanoj … 2015. godine donio je 

 

 

PRAVILA 

O STANDARDIMA UNUTARNJEG USTROJA SVEUČILIŠTA U RIJECI I 

NJEGOVIH SASTAVNICA 

 

 

Predmet normiranja 

 

Članak 1.  

Ovim se Pravilima uređuju standardi unutarnjeg ustroja Sveučilišta u Rijeci i njegovih 

sastavnica, osobito: 

 načela unutarnjeg ustrojstva, 

 vrste unutarnjih ustrojstvenih jedinica, 

 uvjeti osnivanja unutarnjih ustrojstvenih jedinica, 

 upravljanje unutarnjim ustrojstvenim jedinicama. 

 

Područje primjene 

 

Članak 2. 

Ova Pravila odnose se na unutarnje ustrojstvene jedinice Sveučilišta/sastavnica koje se 

osnivaju radi obavljanja znanstveno-nastavnog rada i za čiji se rad osiguravaju sredstva u 

Državnom proračunu putem proračuna Sveučilišta u Rijeci. 

 

Načela unutarnjeg ustrojstva 

 

Članak 3. 

Ova Pravila slijede i primjenjuju: 

1. Načelo racionalizacije, 

2. Načelo funkcionalnosti, 

3. Načelo vertikalne i horizontalne povezanosti, 

4. Načelo harmonizacije temeljnih elemenata unutarnjeg ustrojstva, 

5. Načelo fleksibilnosti unutarnjeg ustrojstva, 

6. Načelo dostupnosti. 

Načelo racionalizacije 

 

Članak 4. 

Načelo racionalizacije unutarnjeg ustrojstva podrazumijeva uspostavu organizacijske 

strukture koja osigurava učinkovito obavljanje poslova uz što manje troškove. 



 

Načelo funkcionalnosti 

 

Članak 5 

Načelo funkcionalnosti podrazumijeva organiziranje Sveučilišta na način da se svi poslovi iz 

djelokruga rada Sveučilišta, odnosno njegovih sastavnica dodjeljuju određenim unutarnjim 

ustrojstvenim jedinicama.  

 

Načelo vertikalne i horizontalne povezanosti 

 

Članak 6. 

Načelo vertikalne i horizontalne povezanosti podrazumijeva da hijerarhijske linije, linije 

odgovornosti (vertikalna povezanost) i linije koordinacije i suradnje (horizontalna 

povezanost) na Sveučilištu i njegovim sastavnicama budu jasno određene. 

 

Načelo harmonizacije temeljnih elemenata unutarnjeg ustrojstva 

 

Članak 7. 

Načelo harmonizacije temeljnih elemenata unutarnjeg ustrojstva podrazumijeva 

ujednačavanje temeljnih standarda unutarnjeg ustrojstva, koji se odnose na: 

– vrste i nazive unutarnjih ustrojstvenih jedinica, 

– opseg i sadržaj poslova te najmanji broj izvršitelja unutarnjih ustrojstvenih jedinica, 

– uvjete u pogledu njihovog ustrojavanja, mjerene brojem užih jedinica ili radnih mjesta, 

– uvjete u pogledu ustrojavanja iste razine unutarnjih ustrojstvenih jedinica za 

obavljanje iste vrste poslova na svim sastavnicama. 

Načelo fleksibilnosti unutarnjeg ustrojstva 

 

Članak 8. 

Načelo fleksibilnosti unutarnjeg ustrojstva podrazumijeva mogućnost utvrđivanja i drugačijih 

vrsta unutarnjih ustrojstvenih jedinica od vrsta utvrđenih ovim Pravilima, kada je to nužno 

zbog prirode i načina obavljanja poslova, a kako bi Sveučilište, odnosno sastavnice mogle 

primjerenije i fleksibilnije reagirati na posebne ili promijenjene okolnosti, ali uz poštivanje 

ostalih načela unutarnjeg ustrojstva propisanih ovim Pravilima. 

 

Načelo dostupnosti 

 

Članak 9. 

Načelo dostupnosti podrazumijeva unutarnje ustrojstvo kojim se u najvećoj mogućoj mjeri 

omogućava učinkovito zadovoljavanje potreba studenata, polaznika i drugih stranaka. 

 

Vrste unutarnjih ustrojstvenih jedinica 

 

Članak 10. 

Radi obavljanja znanstveno-nastavnog rada, na Sveučilištu i njegovim sastavnicama  

ustrojavaju se odsjeci, zavodi, katedre i laboratoriji kao unutarnje ustrojstvene jedinice. 

Sveučilište, odnosno sastavnice mogu osnivati i druge vrste unutarnjih ustrojstvenih jedinica 

sukladno načelu fleksibilnosti ako se sredstva za rad tih ustrojstvenih jedinica osiguravaju iz 

vlastitih prihoda. Odlukom o osnivanju druge vrste unutarnje ustrojstvene jedinice utvrđuje se 

vertikalna i horizontalna povezanost te osoba odgovorna za rad te jedinice. 



Druge vrste unutarnjih ustrojstvenih jedinica osnivaju se kao neprofitne jedinice u odnosu na 

Sveučilište ili sastavnicu. 

 

Članak 11. 

Odsjek i zavod osnivaju se kao samostalne unutarnje ustrojstvene jedinice. 

Katedra se u pravilu osniva u sastavu odsjeka ili zavoda, a iznimno kao samostalna 

ustrojstvena jedinica. 

Laboratorij se u pravilu osniva u sastavu odsjeka, zavoda ili katedre, a iznimno kao 

samostalna ustrojstvena jedinica.  

Unutarnje ustrojstvene jedinice imaju pravo i obvezu služiti se nazivom i obilježjima 

Sveučilišta i sastavnice. Naziv "Sveučilište u Rijeci, naziv sastavnice“ stavlja se ispred naziva 

unutarnje ustrojstvene jedinice. 

 

Uvjeti osnivanja unutarnjih ustrojstvenih jedinica 

 

Članak 12. 

Odsjek se osniva po kriteriju znanstvenog polja u kojemu sudjeluje kao nositelj izvedbe 

sveučilišnog studijskog programa.  

Odsjek uključuje: 

 sve studijske obveze i nositelje iz sveučilišnog studijskog programa koji pripadaju 

znanstvenom polju u kojemu se izvodi studij i 

 sve studijske obveze i nositelje iz istog znanstvenog polja koje se izvode na studijskim 

programima iz drugih znanstvenih polja na sastavnici. 

U području svoje djelatnosti, odsjek sudjeluje u izvedbi studijskog programa, unapređuje 

kvalitetu nastave i uspješnost studiranja te razvija znanstveni i stručni rad u području 

djelatnosti. 

Ako posebnim propisom za izvedbu studijskog programa nije drugačije propisano, odsjek 

mora imati najmanje 5 popunjenih znanstveno-nastavnih radnih mjesta s punim radnim 

vremenom u polju u kojemu izvodi studij. 

 

Članak 13. 

Zavod se osniva radi obavljanja znanstvenog, nastavnog i stručnog rada većeg opsega u 

jednom ili više srodnih znanstvenih područja, polja ili grana.  

U području svoje djelatnosti, zavod sudjeluje u izvedbi studijskog programa, unapređuje 

kvalitetu nastave i uspješnost studiranja, razvija znanstveni i stručni rad u području 

djelatnosti, te organizira znanstvenu i stručnu suradnju s gospodarstvom, znanstvenim 

institutima i ostalim vanjskim dionicima. 

Zavod mora imati najmanje 5 popunjenih znanstveno-nastavnih radnih mjesta u 

odgovarajućem znanstvenom polju s punim radnim vremenom. 

 

Članak 14. 

Katedra se osniva radi obavljanja znanstvenog, nastavnog i stručnog rada manjeg opsega u 

jednom ili više srodnih znanstvenih područja, polja ili grana.  

U području svoje djelatnosti, katedra sudjeluje u izvedbi studijskog programa, unapređuje 

kvalitetu nastave i uspješnost studiranja, razvija znanstveni i stručni rad u području djelatnosti 

te organizira znanstvenu i stručnu suradnju s gospodarstvom, znanstvenim institutima i 

ostalim vanjskim dionicima. 

Katedra mora imati najmanje 3 popunjena radna mjesta u odgovarajućem znanstvenom polju 

s punim radnim vremenom od kojih je najmanje jedno znanstveno-nastavno radno mjesto. 



 

Članak 15. 

Laboratorij se osniva kao laboratorij odsjeka, zavoda ili katedre radi obavljanja znanstvenog 

i stručnog rada te praktičnog i demonstracijskog dijela nastave manjeg opsega.  

U području svoje djelatnosti, laboratorij sudjeluje u izvedbi studijskog programa, nabavlja, 

održava i razvija laboratorijsku opremu, unapređuje kvalitetu nastave i uspješnost studiranja, 

razvija znanstveni i stručni rad u području djelatnosti te organizira znanstvenu i stručnu 

suradnju s gospodarstvom, znanstvenim institutima i ostalim vanjskim dionicima. 

Laboratorij, kada se osniva kao samostalna ustrojstvena jedinica, mora imati najmanje 3 

popunjena radna mjesta u odgovarajućem znanstvenom polju s punim radnim vremenom od 

kojih je najmanje jedno znanstveno-nastavno radno mjesto. 

 

Članak 16. 

Unutarnja ustrojstvena jedinica može se osnovati ako pored minimalnih kadrovskih uvjeta 

utvrđenih ovim Pravilima ima osiguran odgovarajući prostor i opremu za rad i ako su za rad 

nove ustrojstvene jedinice osigurana potrebna financijska sredstva u proračunu Sveučilišta. 

Ako se unutarnja ustrojstvena jedinica osniva izdvajanjem iz postojećih tada i postojeća i 

nova unutarnja ustrojstvena jedinica moraju ispunjavati uvjete za osnivanje. 

Osnivanje područnih ustrojstvenih jedinica izvan sjedišta Sveučilišta ili sastavnice se ne 

preporuča.  

 

Postupak osnivanja unutarnjih ustrojstvenih jedinica 

 

Članak 17. 

Opći akt kojim se utvrđuju unutarnje ustrojstvene jedinice donosi Senat, odnosno stručno 

vijeće sastavnice natpolovičnom većinom svih članova na temelju elaborata o opravdanosti 

osnivanja unutarnje ustrojstvene jedinice. 

 

Članak 18. 

Elaborat o opravdanosti osnivanja unutarnje ustrojstvene jedinice najmanje sadrži: 

 plan znanstvenog, nastavnog i stručnog rada za razdoblje od najmanje tri godine 

usklađen sa strateškim dokumentima Sveučilišta i sastavnice, 

 dokaz o osiguranom potrebnom broju zaposlenika s punim radnim vremenom, 

 dokaz o osiguranom odgovarajućem prostoru i opremi za obavljanje znanstvenog, 

nastavnog i stručnog rada, 

 dodatna financijska sredstava za rad koja treba osigurati u Sveučilišnom proračunu ili 

izjavu predlagača da se sredstva za rad osiguravaju iz vlastitih prihoda. 

 

Članak 19. 

Opći akt kojim se utvrđuju unutarnje ustrojstvene jedinice sastavnice podliježe suglasnosti 

Senata na temelju prethodno pribavljanog mišljenja Odbora za statutarno-pravna pitanja.  

Unutarnja ustrojstvena jedinica započinje s radom nakon potvrde Sveučilišta da su u 

proračunu Sveučilišta osigurana financijska sredstva za njen rad.  

Ako se sredstva za rad osiguravaju iz vlastitih prihoda, unutarnja ustrojstvena jedinica 

započinje s radom nakon pribavljane suglasnosti Senata.  

 

 

 



 

Upravljanje unutarnjim ustrojstvenim jedinicama 

 

Članak 20. 

Radom odsjeka upravlja pročelnik, radom zavoda predstojnik, radom katedre šef i radom 

laboratorija voditelj. 

Čelnici samostalnih unutarnjih ustrojstvenih jedinica za svoj rad odgovaraju čelniku 

sastavnice. 

Čelnici unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu unutarnje ustrojstvene jedinice za svoj rad 

odgovaraju čelniku ustrojstvene jedinice u čijem se sastavu nalaze. 

 

Članak 21. 

Čelnik unutarnje ustrojstvene jedinice: 

 predstavlja i neposredno upravlja ustrojstvenom jedinicom, 

 saziva i predsjedava sastancima ustrojstvene jedinice, 

 predlaže plan znanstvenog i stručnog rada ustrojstvene jedinice za mandatno 

razdoblje, 

 izvješćuje dekana, odnosno čelnika ustrojstvene jedinice o ostvarivanju plana rada, 

 brine o planiranju, razvoju i upravljanju ljudskim potencijalima, 

 brine o izradi, ažuriranju i provedbi detaljnih izvedbenih nastavnih planova, 

 sudjeluje u izradi strateških dokumenata sastavnice iz djelokruga rada ustrojstvene 

jedinice, 

 brine o osiguravanju materijalnih uvjeta za rad ustrojstvene jedinice, 

 usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu, 

 obavlja i druge poslove u skladu s općim aktom sastavnice. 

 

Izbor i razrješenje čelnika unutarnje ustrojstvene jedinice 

 

Članak 22. 

Čelnika samostalne unutarnje ustrojstvene jedinice bira i razrješuje stručno vijeće. 

Čelnik unutarnje ustrojstvene jedinice bira se iz redova nastavnika na znanstveno-nastavnim 

ili nastavnim radnim mjestima u ustrojstvenoj jedinici. 

Jedna osoba ne može istovremeno biti čelnik više ustrojstvenih jedinica. 

Čelnik unutarnje ustrojstvene jedinice bira se na razdoblje od tri godine. Ista osoba može 

ponovno biti izabrana za čelnika. 

Stručno vijeće razriješit će čelnika unutarnje ustrojstvene jedinice i prije kraja mandata na koji 

je izabran: 1) ako sam zatraži razrješenje, 2) ako ne ispunjava dužnost čelnika, 3) ako ozbiljno 

i trajno krši odredbe općih akata Sveučilišta/sastavnice ili druge propise, 4) ako zlouporabi 

položaj čelnika, 5) ako svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša, 6) ako 

izgubi sposobnost za obavljanje dužnosti.  

 

Prestanak rada unutarnje ustrojstvene jedinice 

 

Članak 23. 

Unutarnja ustrojstvena jedinica prestaje s radom: 

 ukidanjem, ako više ne ispunjava uvjete za rad, 

 pripojenjem drugoj ustrojstvenoj jedinici, 

 spajanjem s drugom ustrojstvenom jedinicom, 



 podjelom na dvije ili više novih ustrojstvenih jedinica. 

Odluku o prestanku rada unutarnje ustrojstvene jedinice donosi stručno vijeće sastavnice 

natpolovičnom većinom svih članova.  

Ako se radi o prestanku rada kojim nastaje nova ustrojstvena jedinica, odgovarajuće se 

primjenjuju odredbe ovih Pravila o osnivanju novih ustrojstvenih jedinica.   

 

Prijelazne i završne odredbe 

 

Članak 24. 

Općim aktima sastavnica, u skladu s ovim Pravilima, pobliže se utvrđuju unutarnje 

ustrojstvene jedinice, djelokrug njihova rada, upravljanje te izbor čelnika unutarnje 

ustrojstvene jedinice.   

Unutarnje ustrojstvene jedinice sastavnica osnovane do stupanja na snagu ovih Pravila 

nastavljaju s radom prema važećim općim aktima kojima je uređeno unutarnje ustrojstvo 

sastavnica. 

Nove unutarnje ustrojstvene jedinice sastavnica mogu se osnivati samo pod uvjetima i na 

način propisan ovim Pravilima. 

Ova Pravila stupaju na snagu osmi dan od dana objave na oglasnoj ploči Sveučilišta. 

 

 

 

 


