
Geografski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu baštini tradiciju 
sveučilišne nastave geografije od 1883. godine, a ustrojen je u skladu sa suvremenim potrebama 
usklađenog razvoja svih grana geografije i ciljem unapređivanja geografije kao znanosti, nastave i 
struke u Republici Hrvatskoj.  
 
Temeljem članka 50. stavka 2. i članka 61. stavka 1. točke 3. Statuta  Prirodoslovno-matematičkog 
fakulteta, na sjednici održanoj 11. ožujka 2014.Vijeća Geografskog odsjeka donijelo je 
 
 

P R A V I L N I K 
 

Geografskog odsjeka 
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

 
 
 

I – OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
(1) Pravilnikom Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (u 

nastavku teksta: Odsjek), u skladu sa Statutom Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu (u nastavku teksta: Statut i Fakultet) detaljnije se uređuje uprava, unutarnji ustroj, 
djelatnost i poslovanje Odsjeka. 

(2) Pojedini unutrašnji odnosi na Odsjeku uređuju se drugim općim aktima Odsjeka na osnovi ovog 
Pravilnika. 

(3) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodni značaj, bez obzira na to koriste li se u 
muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. 
 

Članak 2. 
Odsjek je podružnica Fakulteta ustrojena za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, znanosti i 
visokostručnog rada iz geografije.  
 

Članak 3. 
(1) Naziv Odsjeka glasi: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek. 
(2) Sjedište Odsjeka je u Zagrebu, Marulićev trg 19. 
 

Članak 4. 
Odsjek ima podračun žiro-računa Fakulteta. (op. a. projekcija!) 
 

Članak 5. 
(1) U pravnom prometu Odsjek upotrebljava pečat. 
(2) Pečat je okrugla oblika sa crtežom zgrade Sveučilišta u Zagrebu i natpisom uz obod „Sveučilište u 

Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet Geografski odsjek“ 
 

Članak 6. 
U sastavu Odsjeka djeluju sljedeći zavodi: 

• Zavod za fizičku geografiju 
• Zavod za socijalnu geografiju 
• Zavod za regionalnu geografiju i metodiku 

U sastavu Odsjeka djeluju Središnja geografska knjižnica i Kartografsko-tehnički centar. 
 



 
II – POSEBNE ODREDBE 
 
1. TIJELA ODSJEKA 

 
Članak 7. 

Tijela Odsjeka su: pročelnik, Vijeće Geografskog odsjeka, Odsječki kolegij i Odsječki kolegij u širem 
sastavu.  
 
1.1.  Pročelnik Odsjeka 
 

Članak 8. 
(1) Pročelnik Odsjeka vodi i organizira djelatnost i poslovanje Odsjeka kao podružnice Fakulteta. 
(2) Pročelnik predsjedava Vijeću Geografskog odsjeka. 
(3) Pročelnik, uz poslove iz stavka 1. i 2. ovog članka: 

1. predstavlja i zastupa Odsjek u ime Fakulteta, 
2. donosi odluke o raspolaganju vlastitim prihodima Odsjeka u vrijednosti do 100.000,00 kuna, 

u skladu s financijskom politikom Odsjeka, o čemu obvezno i redovito izvještava Odsječki 
kolegij, 

3. putem Odsječkog kolegija predlaže dekanu Fakulteta popunjavanje nenastavnih radnih 
mjesta na Odsjeku, 

4. predlaže Vijeću odsjeka mjere za poboljšanje rada Odsjeka, 
5. predlaže dnevni red sjednica Vijeća odsjeka i Odsječkog kolegija, 
6. provodi odluke Vijeća odsjeka i Odsječkog kolegija, 
7. usmjerava kadrovsku politiku na Odsjeku u skladu s odlukama Odsječkog kolegija, 
8. obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i općim aktima Fakulteta, ovim Pravilnikom, te 

drugim aktima Odsjeka. 
 

Članak 9. 
(1) Postupak izbora pročelnika pokreće Vijeće odsjeka osam mjeseci prije nastupa na dužnost. Za 

pročelnika može biti izabran nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u 
trajnom zvanju, redovitog profesora ili izvanrednog profesora. 

(2) Postupak izbora pročelnika započinje objavom poziva od strane Vijeća odsjeka o predlaganju 
pristupnika za pročelnika. 

(3) Na sljedećoj sjednici Vijeća odsjeka svaki član Vijeća odsjeka u znanstveno-nastavnom zvanju 
ima pravo javno iznijeti prijedlog za kandidata za pročelnika. Nakon završenog postupka 
predlaganja, na istoj sjednici Vijeće odsjeka utvrđuje jednog ili više predloženika za pročelnika, 
javnim glasovanjem natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Vijeća. 

(4) Predloženik/ici za pročelnika podnose svoj životopis i program rada za mandatno razdoblje 
Vijeću odsjeka najkasnije 15 (petnaest) dana prije održavanja sjednice na kojoj se vrši izbor 
pročelnika, te ga usmeno izlažu pred Vijećem. Pročelnika bira Vijeće odsjeka tajnim glasovanjem 
natpolovičnom većinom glasova svih članova Vijeća.  

(5) U slučaju većeg broja predloženika, na glasačkom listiću predloženici se navode po abecednom 
redu prezimena, a glasovanje se obavlja u krugovima. Ako nijedan predloženik u prvom krugu ne 
dobije potrebnu natpolovičnu većinu glasova, u drugom se krugu glasuje o dva predloženika koja 
su u prvom krugu dobila najveći broj glasova. Ako ni u drugom krugu nijedan od dva 
predloženika ne dobije natpolovičnu većinu glasova svih članova Vijeća odsjeka, u trećem se 
krugu glasuje o predloženiku koji je u drugom krugu dobio veći broj glasova. Ukoliko niti u 
trećem krugu niti jedan od predloženika ne postigne natpolovičnu većinu glasova svih članova 
Vijeća, postupak izbora pročelnika ponavlja se na način utvrđen ovim člankom Pravilnika. 

(6) Izbor pročelnika Odsjeka potvrđuje dekan. Odluka dekana kojom se uskraćuje suglasnost na 
izbor pročelnika mora biti obrazložena. U slučaju da dekan uskrati suglasnost na izbor 



pročelnika, postupak izbora pročelnika se ponavlja na način i u skladu s odredbama Statuta 
Fakulteta i ovog Pravilnika. 

(7) Pročelnik se bira na vrijeme od dvije godine. Ista osoba može biti izabrana za pročelnika najviše 
dva puta uzastopce. 

(8) Postupak izbora pročelnika mora završiti najkasnije do isteka mandata postojećem pročelniku. 
Ako pročelnik ne bude izabran i/ili potvrđen od dekana Fakulteta do isteka mandata postojećem 
pročelniku, Vijeće odsjeka imenuje, natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Vijeća, 
obnašatelja dužnosti pročelnika na vrijeme od najduže četiri mjeseca u kojem roku Vijeće 
Geografskog odsjeka mora završiti postupak izbora novog pročelnika. Ako Vijeće odsjeka ne 
imenuje obnašatelja dužnosti pročelnika ili ako pročelnik ne bude izabran ili potvrđen ni nakon 
roka od četiri mjeseca, dekan Fakulteta imenovat će obnašatelja dužnosti pročelnika za vrijeme 
tekuće akademske godine.  Za obnašatelja dužnosti može se imenovati nastavnika u znanstveno-
nastavnom zvanju. 

 
Članak 10. 

(1) Pročelnik preuzima dužnost prvog dana nove akademske godine. 
(2) Na prijedlog pročelnika, Vijeće odsjeka bira zamjenika pročelnika. Zamjenik pročelnika bira se na 

vrijeme od dvije godine, tajnim glasovanjem natpolovičnom većinom glasova svih članova Vijeća. 
Pročelnikov zamjenik, osim što zamjenjuje pročelnika u slučaju njegove duže odsutnosti, sa svim 
pročelnikovim ovlastima sukladno posebnoj odluci Vijeća odsjeka, koordinira i organizira 
obavljanje općih poslova na Odsjeku. 

(3) Za zamjenika pročelnika može biti izabran nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju. 
(4) Na prijedlog pročelnika, Vijeće odsjeka, na vrijeme od dvije godine, može izabrati pomoćnike 

pročelnika, i to: 
• pomoćnika pročelnika za znanost i međunarodnu suradnju koji koordinira poslovima 

vezanim uz znanost i suradnju s domaćim i inozemnim sveučilištima, znanstvenim i 
drugim institucijama; 

• pomoćnika pročelnika za nastavu koji koordinira i organizira izvođenje nastave i 
nastavnih programa, te studentske referade; 

• pomoćnika pročelnika za financije koji vodi brigu o financijskom poslovanju Odsjeka, 
• te druge pomoćnike po potrebi. 
Pročelnikovi pomoćnici biraju se javnim glasovanjem natpolovičnom većinom glasova 
nazočnih članova Vijeća. 

(5) Za pomoćnika pročelnika može biti izabran nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju. 
 

Članak 11. 
(1) Pročelnik je odgovoran za zakonitost rada Odsjeka, za provedbu Statuta i drugih općih akata 

Sveučilišta i Fakulteta, ovog Pravilnika, te drugih općih akata Odsjeka. 
(2) Pročelnik Odsjeka za svoj rad odgovara Vijeću odsjeka, dekanu Fakulteta i Fakultetskom vijeću. 
(3) Pročelnik Odsjeka podnosi godišnje izvješće o svom radu i poslovanju Vijeću odsjeka, dekanu 

Fakulteta i Fakultetskom vijeću. 
 

Članak 12. 
(1) Pročelnik može biti razriješen dužnosti prije isteka roka na koji je izabran, na način i u postupku 

utvrđenom Statutom Fakulteta. 
(2) U slučaju razrješenja pročelnika Vijeće odsjeka imenuje obnašatelja dužnosti pročelnika do 

izbora novog pročelnika. Postupak za izbor novog pročelnika provodi se na način utvrđen 
odredbama Statuta Fakulteta i ovog pravilnika.  

 
 
 
 



1.2.  Vijeće Geografskog odsjeka 
 

Članak 13. 
(1) Vijeće odsjeka je stručno vijeće Odsjeka. 
(2) Vijeće odsjeka čine svi zaposlenici u znanstveno-nastavnom zvanju (redoviti profesor, izvanredni 

profesor i docent), jedan predstavnik zaposlenika izabranih u znanstvena zvanja, jedan 
predstavnik zaposlenika izabranih u nastavna zvanja, tri predstavnika zaposlenika izabranih u 
suradnička zvanja (po jedan iz svakog zavoda), jedan predstavnik zaposlenika izabranih u stručna 
zvanja, te predstavnici studenata. Studentski predstavnici, koje sukladno posebnim propisima 
biraju sami studenti, čine 15 % ukupnog broja članova Vijeća odsjeka. 

(3) Sastanak zaposlenika izabranih u znanstvena, nastavna, suradnička i stručna zvanja radi izbora 
njihovih predstavnika u Vijeće odsjeka saziva i vodi pročelnik. Nazočni zaposlenici predlažu 
kandidate za izbor u Vijeće odsjeka iz redova zaposlenika izabranih u  znanstvena,nastavna, 
suradnička i stručna zvanja u Odsjeku. Nakon toga provodi se postupak glasovanja za izbor 
predstavnika iz svakog zvanja posebno. U Vijeće odsjeka izabrani su zaposlenici koji dobiju 
najveći broj glasova među predloženicima. Izbor je valjan ako je glasovanju pristupila 
natpolovična većina ukupnoga broja zaposlenika izabranih u znanstvena, nastavna, suradnička i 
stručna zvanja u Odsjeku. 

(4) Predstavnici zaposlenika izabranih u nastavna i suradnička zvanja u Vijeću odsjeka biraju se na 
vrijeme od četiri godine. 

(5) U radu Vijeća odsjeka mogu sudjelovati nastavnici izabrani u naslovna znanstveno-nastavna 
zvanja, bez prava glasa. 

 
Članak 14. 

(1) Vijeće odsjeka obavlja poslove iz svoga djelokruga na sjednicama. 
(2) Vijeće odsjeka pravovaljano raspravlja i odlučuje kada je na sjednicama nazočno više od polovice 

ukupnog broja članova. Izostanak sa sjednice mora se opravdati pročelniku. 
(3) Vijeće odsjeka donosi odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, osim u 

slučajevima za koje je ovim Pravilnikom ili Statutom Fakulteta određeno drugačije. 
(4) U slučaju podijeljenog broja glasova, kod donošenja odluka Vijeća odsjeka odlučuje glas 

pročelnika. 
(5) Studentski predstavnici Vijeća odsjeka imaju pravo suspenzivnog veta prilikom odlučivanja o 

pitanjima od posebnog interesa za studente utvrđenima Statutom Fakulteta. 
(6) Suspenzivni veto ulaže natpolovična većina studentskih predstavnika u Vijeću odsjeka, o kojem 

slučaju Vijeće odsjeka ponovno raspravlja o spornom pitanju i to najranije po isteku roka od 8 
dana od dana ulaganja suspenzivnog veta. U ponovnom odlučivanju o spornom pitanju Vijeće 
odsjeka odlučuje natpolovičnom većinom glasova svih članova Vijeća, na koju odluku se više ne 
može primijeniti suspenzivni veto.  

 
Članak 15. 

(1) Vijeće odsjeka 
• bira pročelnika tajnim glasovanjem natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja 

članova, 
• bira zamjenika pročelnika tajnim glasovanjem natpolovičnom većinom glasova ukupnog 

broja članova, 
• bira pomoćnike pročelnika natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova, 

• donosi Pravilnik Odsjeka tajnim glasovanjem natpolovičnom većinom glasova ukupnog 
broja članova, 

• utvrđuje znanstveno-nastavnu politiku Odsjeka i predlaže Fakultetskom vijeću 
donošenje odluka iz svoje nadležnosti, 



• predlaže Fakultetskom vijeću akt o ustroju radnih mjesta na Odsjeku, u okviru akta o 
ustroju radnih mjesta na Fakultetu, natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja 
članova, 

• utvrđuje prijedloge studijskih programa koji se izvode na Odsjeku, natpolovičnom 
većinom glasova ukupnog broja članova, 

• predlaže Fakultetskom vijeću na donošenje Izvedbeni plan nastave na Odsjeku u okviru 
Izvedbenog plana nastave Fakulteta, 

• predlaže Fakultetskom vijeću studijske kapacitete i upisne kvote na Odsjeku, 
• raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima iz djelokruga Odsjeka prema nadležnostima 

utvrđenim ovim Pravilnikom i Statutom Fakulteta, 
• predlaže Fakultetskom vijeću raspisivanje natječaja za izbor nastavnika, znanstvenika i 

suradnika na Odsjeku, 
• imenuje stručna povjerenstva u postupcima izbora u zvanja, te odlučuje o prijedlogu i 

mišljenju stručnog povjerenstva, 
• predlaže Fakultetskom vijeću donošenje odluka u postupcima izbora u zvanja koji se 

provede na Fakultetu, 
• donosi odluke o osnivanju ustrojstvenih jedinica, natpolovičnom većinom glasova 

ukupnog broja članova i podnosi ih Fakultetskom vijeću na potvrđivanje, 
• imenuje voditelje studenata na  diplomskom studiju, te mentore na poslijediplomskom 

studiju, 
• imenuje povjerenstva na poslijediplomskom studiju, 
• odobrava teme diplomskih radova, i imenuje njihove voditelje, kao i članove 

povjerenstva za diplomski ispit; 
• daje prethodnu suglasnost nastavnicima Odsjeka za korištenje slobodne studijske godine 

i plaćenog ili neplaćenog dopusta, 
• daje suglasnost za službena putovanja u inozemstvo dulja od deset dana, 
• bira predstojnike zavoda, natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova, 
• predlaže Fakultetskom vijeću izbor umirovljenih redovitih profesora u trajnom zvanju u 

počasno zvanje professor emeritus, 
• donosi odluke o načinu korištenja prostora u prostorijama Odsjeka, natpolovičnom 

većinom ukupnog broja članova, 
• bira i opoziva predstavnike Geografskog odsjeka u Fakultetskom vijeću, 
• obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Fakulteta, ovim 

Pravilnikom, te drugim općim aktima Odsjeka.   
(2) Vijeće odsjeka može imenovati stalna i privremena povjerenstva za obavljanje poslova iz svoga 

djelokruga. 
 

Članak 16. 
(1) Vijeće odsjeka bira predstavnike Odsjeka u Fakultetsko vijeće tajnim glasovanjem natpolovičnom 

većinom glasova nazočnih članova Vijeća. 
(2) Na glasačkom listiću moraju biti dvije liste, jedna s popisom svih zaposlenika izabranih u 

znanstveno-nastavna zvanja te druga lista s popisom svih zaposlenika izabranih u nastavna i 
suradnička zvanja. U prvom krugu glasovanja svaki nazočni član Vijeća zaokružuje na prvoj listi 
najviše onoliko imena koliko Odsjek ima predstavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima, a na 
drugoj listi najviše onoliko imena koliko Odsjek ima predstavnika u nastavnim i suradničkim 
zvanjima. Nakon što se utvrdi koliko je predstavnika izabrano, u sljedećem krugu glasovanja, 
svaki nazočni član Vijeća zaokružuje najviše onoliko imena koliko je još preostalo do izbora 
punog broja predstavnika Odsjeka u Fakultetskom vijeću. Krugovi se ponavljaju dok ne budu 
izabrani svi predstavnici Odsjeka u Fakultetskom vijeću, odnosno dok svaki od predloženika ne 
postigne natpolovičnu većinu glasova iz st. 1. ovog članka. 

(3) Predstavnici Odsjeka u Fakultetsko vijeće biraju se na vrijeme od četiri godine. 



(4) Ako netko od izabranih predstavnika napusti Odsjek ili bude izabran iz nastavnog ili suradničkog 
zvanja u znanstveno-nastavno zvanje, prestaje mu članstvo u Fakultetskom vijeću. Vijeće odsjeka 
provodi u tom slučaju izvanredan izbor predstavnika s odgovarajućim zvanjem sa mandatom do 
isteka mandata predstavnika kojeg je zamijenio, na način i u skladu s ovim Pravilnikom. 

 
1.3.  Odsječki kolegij 

 
Članak 17. 

(1) Odsječki kolegij  čine pročelnik, zamjenik pročelnika, svi pomoćnici pročelnika imenovani prema 
čl. 10 ovoga Pravilnika te predstojnici zavoda. Na poziv pročelnika u radu Kolegija može 
sudjelovati i predstavnik studenata, kojeg predlaže predsjednik Studentskog zbora na Fakultetu, 
kada kolegij odlučuje o pitanjima od posebnog interesa za studente iz članka 41. stavka 3. 
Statuta Fakulteta. 

(2) Sjednicama Odsječkog kolegija predsjedava pročelnik. 
(3) Odsječki kolegij: 

• priprema sjednice Vijeća odsjeka i prati izvršenje njegovih odluka, 
• utvrđuje financijsku politiku Odsjeka, 
• priprema prijedloge o nabavi, postavljanju i uporabi opreme na Odsjeku, 
• raspravlja i pomaže pročelniku Odsjeka u odlučivanju o pitanjima tekućeg poslovanja, 
• utvrđuje Odsječki proračun, 
• utvrđuje potpisnike ovlaštene za potpisivanje financijskih dokumenata Odsjeka, 
• utvrđuje novčani iznos do kojega pročelnik Odsjeka smije samostalno raspolagati 

Odsječkim nenamjenskim sredstvima, 
• razmatra novčano poslovanje na Odsjeku, 
• predlaže dekanu donošenje odluka o popunjavanju nenastavnih radnih mjesta na 

Odsjeku sukladno općem aktu o ustroju radnih mjesta. 
(4) Sjednice Odsječkog kolegija saziva pročelnik. Odsječki kolegij pravovaljano raspravlja ako je na 

sastanku prisutna natpolovična većina članova.  
 

1.4. Odsječki kolegij u širem sastavu 
 
                                                                  Članak 18. 

(1) Odsječki kolegij u širem sasavu čine pročelnik, zamjenik pročelnika, pomoćnici pročelnika 
imenovani prema čl. 10 ovoga Pravilnika,predstojnici zavoda i svi redoviti profesori na 
odsjeku. 

(2) Sjednicama odsječkog kolegija u širem sastavu predsjedava pročelnik. 
(3) Odsječki kolegij u širem sastavu: 

• predlaže Vijeći odsjeka znanstveno-nastavnu politiku odsjeka, 
• predlaže Vijeću odsjeka odsječki pravilnik, 
• razmatra kadrovsku politiku Odsjeka i predlaže mjere za rješenje kadrovskih pitanja, 
• razmatra i donosi prijedloge Vijeću odsjeka iz drugih pitanja vezanih za obavljanje 

djelatnosti odjeka u skladu s odsječkim pravilnikom. 
 

2. USTROJSTVENE JEDINICE GEOGRAFSKOG ODSJEKA 
 

Članak 19. 
(1) U sastavu Geografskog odsjeka djeluju zavodi, kao temeljne znanstveno-ustrojstvene jedinice, 

Središnja geografska knjižnica te Kartografsko-tehnički centar, kao komplementarne ustrojbene 
jedinice, te Odsjek za preddiplomske i diplomske studije, Referada za studije, Pododsjek za 
računarstvo i Ustrojstvena jedinica za stručne, administrativne i opće poslove s Odsjekom za 
administrativne i opće poslove, kao kolaborativne ustrojbene jedinice. Radom ustrojbenih 



jedinica koordiniraju predstojnici zavoda i voditelji pojedinih ustrojbenih jedinica, koji su u 
obnašanju svojih funkcija subordinirani  pročelniku Odsjeka. 

(2) Odluku o osnivanju ili ukidanju ustrojbenih jedinica iz prethodnog stavka ovog članka donosi 
Vijeće odsjeka na prijedlog Odsječkog kolegija. Na odluku Vijeća odsjeka o osnivanju ili ukidanju 
ustrojstvene jedinice potrebna je suglasnost Fakultetskog vijeća u skladu s općim aktom o 
ustroju radnih mjesta na PMF-u. 

 
Članak 20. 

(1) Zavod je ustrojstvena jedinica Odsjeka koja se osniva radi organiziranja i unapređivanja 
znanstvenoistraživačkogi visokostručnog rada na temelju mjerila povezanosti i srodnosti 
znanstvenog i radnog procesa koji se u njemu odvija, te međusobnog povezivanja znanstvenika. 

(2) Svaki zaposlenik Odsjeka izabran u znanstveno, nastavno, znanstveno-nastavno ili suradničko 
zvanje raspoređen je u jedan od zavoda. Zaposlenici izabrani u stručna zvanja i na stručna radna 
mjesta raspoređeni su u odgovarajuće druge ustrojbene jedinice. Odluku o raspoređivanju 
zaposlenika u pojedini zavod, odnosno druge ustrojbene jedinice, donosi Vijeće odsjeka na 
prijedlog Odsječkog kolegija vodeći pritom računa o potrebama Odsjeka. 

(3) Radom zavoda ravna predstojnik kojeg bira Vijeće odsjeka tajnim glasovanjem natpolovičnom 
većinom ukupnog broja svojih članova. 

(4) Kandidata za predstojnika zavoda predlažu članovi zavoda. Kandidat za predstojnika zavoda 
utvrđuje se tajnim glasovanjem natpolovičnom većinom ukupnog broja članova zavoda u 
znanstveno-nastavnom zvanju. Za predstojnika može biti izabran nastavnik u znanstveno-
nastavnom zvanju koji je zaposlen u tom zavodu.  

(5) Predstojnik zavoda bira se na rok od dvije godine. Ista osoba može biti izabrana za predstojnika 
zavoda najviše dva puta uzastopce. Predstojnik preuzima dužnost prvog dana nove akademske 
godine. Ako se do početka mandata ne izabere predstojnik zavoda, Vijeće odsjeka će imenovati 
obnašatelja dužnosti predstojnika na razdoblje od godine dana. 

(6) Predstojnik zavoda može biti razrješen dužnosti predstojnika na vlastiti zahtjev ili uz uvjete i na 
način utvrđen Statutom Fakulteta za razrješenje pročelnika. 

(7) U slučaju razrješenja predstojnika Vijeće odsjeka imenuje obnašatelja dužnosti predstojnika do 
izbora novog predstojnika. Postupak izbora novog predstojnika provodi se na način i u skladu s  
odredbama ovog  Pravilnika.  

 
Članak 21. 

Odsjek u svom sastavu može imati laboratorije, zbirke, centre i katedre. 
 

Članak 22. 
(1) Laboratorij je ustrojstvena jedinica Odsjeka koja se osniva radi organiziranja i unapređenja 

eksperimentalnog i teorijskog rada, te radi boljeg korištenja znanstvenoistraživačke opreme i za 
obavljanje analitičkih poslova. 

(2) Radom laboratorija/grupe ravna voditelj laboratorija/grupe  kojeg bira Vijeće odsjeka 
natpolovičnom većinom nazočnih članova Vijeća, na prijedlog Odsječkog kolegija. Voditelj 
laboratorija/grupe bira se na vrijeme od dvije godine. Ista osoba može biti ponovo izabrana za 
voditelja laboratorija/grupe. 

 
Članak 23. 

(1) Zbirke su ustrojstvene jedinice Odsjeka koje se osnivaju radi specifične potpore znanstvenom i 
obrazovnom radu, čuvanju prikupljenog arhivskog i drugog materijala koji se koristi u 
znanstvene i nastavne svrhe. 

(2) Djelatnost zbirki i raspoređivanje zaposlenika na rad u zbirku određuje Vijeće odsjeka, na 
prijedlog Odsječkog kolegija. 

 
Članak 24. 



(1) Centar je ustrojstvena jedinica Odsjeka koja se osniva radi obavljanja specifične znanstvene, 
obrazovne i stručne djelatnosti. 

(2) Radom centra ravna voditelj centra kojega bira Vijeće odsjeka natpolovičnom većinom nazočnih 
članova Vijeća, na prijedlog Odsječkog kolegija.   

 
Članak 25. 

(1) Katedra je ustrojbena jedinica Odsjeka koja se osniva radi unaprjeđenja (metodike) nastave u 
znanstvenom polju geografije. 

(2) Radom katedre ravna voditelj katedre kojeg bira Vijeće odsjeka natpolovičnom većinom 
nazočnih članova Vijeća, na prijedlog Odsječkog kolegija. Voditelj katedre bira se na vrijeme od 
dvije godine. Ista osoba može biti ponovo izabrana za voditelja katedre.  

 
 
3. STRUČNE I OPĆE SLUŽBE GEOGRAFSKOG ODSJEKA 

 
Članak 26. 

Stručne i opće službe Geografskog odsjeka ustrojene su prema Pravilniku o ustroju radnih mjesta 
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, u dijelu koji se odnosi na Geografski odsjek.  
 
 
4. NASTAVNICI I SURADNICI 

 
Članak 27. 

Za nastavnike i suradnike Odsjeka primjenjuju se odredbe Statuta Fakulteta.  
 

Članak 28. 
(1) Nastavnici izabrani u naslovna znanstveno-nastavna zvanja u Odsjeku mogu biti nazočni na 

sjednici Vijeća odsjeka i sudjelovati u raspravi o nastavnim pitanjima, bez prava glasa. 
 
 
5. STUDENTI I NASTAVA 

 
Članak 29. 

Za studente Odsjeka primjenjuju se odredbe Statuta Fakulteta. 
 

Članak 30. 
Studenti imaju pravo na korištenje jedne prostorije u prostorijama Odsjeka za potrebe odmora i 
učenja. 
 

Članak 31. 
Nastava se izvodi u skladu sa Statutom Fakulteta.  
 

Članak 32. 
(1) Vijeće odsjeka bira na prijedlog Odbora za nastavu voditelje studijskih smjerova iz redova 

zaposlenika izabranih u znanstveno-nastavna ili nastavna zvanja.  
(2) Mandat voditelja studijskog smjera traje četiri akademske godine.  
(3) Izbori za naredni mandat obavljaju se najkasnije tri mjeseca prije isteka tekućeg mandata. 

Voditelji studijskih smjerova stupaju na dužnost prvog dana nove akademske godine. 
(4) Voditelji studijskih smjerova pomažu studentima savjetima, preporukama ili ih upućuju na koji 

će način riješiti određeni problem. 
 

Članak 33. 



(5) Satničara bira Vijeće Geografskog odsjeka na prijedlog Odsječkog kolegija na period od četiri  
akademske godine.  

(6)  Izbor za naredni mandat obavlja se najkasnije tri mjeseca prije isteka tekućeg mandata. 
 
 

6. DOKTORSKI STUDIJ 
 

Članak 34. 
(1) Vijeće odsjeka na prijedlog Odsječkog kolegija bira voditelja, zamjenika voditelja i članove Vijeća 

doktorskog studija geografije na razdoblje od četiri akademske godine.  
(2) Vijeće doktorskog studija geografije se ustrojava i radi u skladu s dopusnicom doktorskog studija 

i Pravilnikom o doktorskim studijima Sveučilišta i Fakulteta. 
 

Članak 35. 
(1) Vijeće doktorskog studija geografije organizira izvođenje doktorskog studija geografije. 
(2) U radu Vijeća doktorskog studija geografije mogu po potrebi sudjelovati i osobe koje nisu njegovi 

članovi, po pozivu Vijeća doktorskog studija, ali bez prava glasa. 
(3) Administrativnu podršku Vijeću doktorskog studija geografije osigurava Referada za studije. 
(4) Član Vijeća doktorskog studija geografije može biti razriješen dužnosti na vlastiti zahtjev ili na 

prijedlog Odsječkog kolegija. Odluku o razrješenju donosi Vijeće odsjeka. 
 
 
7. ZNANSTVENI RAD 

 
Članak 36. 

Znanstveni rad na Odsjeku obavlja se u skladu s odredbama Statuta Fakulteta i ovog Pravilnika. 
 

Članak 37. 
(1) Nastavnici, znanstvenici i suradnici Geografskog odsjeka izabrani u znanstveno-nastavna, 

znanstvena i suradnička zvanja i na ista radna mjesta mogu predlagati i ugovarati znanstvene 
programe i projekte, te analize i ekspertize (dalje: projekte) uz pisanu suglasnost dekana 
Fakulteta i prethodno pribavljenu suglasnost pročelnika Odsjeka. Prilikom davanja suglasnosti na 
prijavu projekta pročelnik Odsjeka razmatra i daje suglasnost za uporabu određenog prostora i 
opreme u Odsjeku radi izvedbe projekta o čemu izvještava Odsječki kolegij na njegovoj prvoj 
sljedećoj sjednici. Za projekte u vrijednosti iznad 100.000,00 kuna, pročelnik prije davanja 
suglasnosti mora dobiti pozitivno mišljenje Kolegija Odsjeka. 

(2) Projekti iz prethodnog stavka ovog članka moraju zadovoljavati kriterije istraživačkog i/ili 
stručnog rada Sveučilišta. 

(3) U izvođenju projekata mogu sudjelovati i osobe koje nisu zaposlene na Fakultetu, pod uvjetom 
da su u prijavi projekta navedene kao suradnici na projektu. 

(4) Voditelj projekta usmjerava izvedbu projekta i odlučuje o trošenju sredstava u skladu s 
ugovorom o projektu. 

(5) U cilju realizacije projekta iz stavka 1. ovog članka Fakultet i Odsjek osiguravaju uporabu 
odgovarajućega prostora i opreme te usluge administrativnih, tehničkih i pomoćnih službi. 

 
III – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 38. 
Pročelnik i zamjenik pročelnika, predstojnici zavoda i njihovi zamjenici, te predstavnici Geografskog 
odsjeka u Fakultetskom vijeću izabrani po odredbama ranije donesenih propisa, nastavljaju s radom 
do isteka mandata na koji su izabrani. 
 




