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PRAVILNIK O USTROJU, IMENOVANJU I NAČINU RADA  
POVJERENSTVA ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM NA  

PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKOM FAKULTETU 
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

Ovim Pravilnikom propisuju se ustroj, imenovanje i način rada Povjerenstva za upravljanje 
kvalitetom Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo), a cilj, svrha i područja vrjednovanja uređuju se Pravilnikom o sustavu 
osiguranja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu. 
 

II. USTROJ I DJELOVANJE 
 

Članak 2. 

Povjerenstvo ima najmanje sedam članova, od kojih jedan mora biti student, a jedan 
predstavnik suradnika. 

Članove i predsjednika Povjerenstva imenuje Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana. 

Mandat članova Povjerenstva traje dvije godine i članovi mogu biti birani više puta uzastopce. 

Mandat članova Povjerenstva poklapa se s mandatom dekana. 
 

Članak 3. 

Član Povjerenstva može biti razriješen dužnosti prije isteka roka na koji je imenovan, ako: 
 sam zatraži razrješenje, 
 nije aktivan u radu, ne prisustvuje sjednicama Povjerenstva ili se ne pridržava 

donesenih odluka. 

Odluku o razrješenju donosi Fakultetsko vijeće, na prijedlog Povjerenstva, koje na istoj 
sjednici imenuje drugog člana Povjerenstva. 
 

Članak 4. 

Predsjednik Povjerenstva: 
 predstavlja Povjerenstvom, 
 saziva i predsjeda sjednicama Povjerenstva, 
 predlaže i utvrđuje dnevni red sjednice, 
 utvrđuje formulacije prijedloga i daje ih na glasovanje, 
 utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja, 
 brine da se o radu sjednice vodi zapisnik, 
 pazi da se u radu Povjerenstva poštuju odredbe zakona i općih akata Sveučilišta i 

Fakulteta, 
 potpisuje odluke koje donosi Povjerenstvo, 



 obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, općim aktima Sveučilišta i Fakulteta te u 
skladu s ovim Pravilnikom. 

Predsjednika Povjerenstva u odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje njegov zamjenik. 
 

Članak 5. 

Članovi Povjerenstva imaju pravo i dužnost nazočiti sjednicama i sudjelovati u radu 
Povjerenstva, razmatrati pitanja iz njegove nadležnosti te donositi odluke. 

Članovi Povjerenstva imaju pravo davati inicijative i podnositi prijedloge iz nadležnosti 
Povjerenstva. 
 

Članak 6. 

Rad Povjerenstva odvija se na sjednicama i sastancima. 

Redovite sjednice Povjerenstva održavaju se u pravilu jednom mjesečno, a izvanredne prema 
potrebi. 

Sjednice i sastanke Povjerenstva saziva predsjednik na osobnu inicijativu ili kada to iz 
opravdanih razloga zatraže najmanje dva člana Povjerenstva, Fakultetsko vijeće ili dekan. 
 

Članak 7. 

Povjerenstvo može odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova Povjerenstva. 

Odluke Povjerenstva donose se natpolovičnom većinom svih članova Povjerenstva. 

Glasovanje na sjednici je javno, ako članovi Povjerenstva ne odluče drugačije. 
 

Članak 8. 

Povjerenstvo ima obvezu podnositi izvješće o svom djelovanju Fakultetskom vijeću. 

Izvješće se podnosi najmanje kvartalno, odnosno u utvrđenim rokovima provedbe programa u 
nadležnosti drugih ustrojbenih jedinica sustava za kvalitetu Sveučilišta. 
 

Članak 9. 

Članovi Povjerenstva dužni su čuvati tajnost podataka koji su proglašeni tajnima, te ih bez 
prethodnog odobrenja ne smiju iznositi u javnosti ili učiniti dostupnima drugim osobama. 

Podaci i zapisnik sjednice koji se smatraju službenom tajnom mogu biti dostupni drugim 
osobama samo uz prethodno odobrenje predsjednika Povjerenstva ili dekana. 

Zapisnik sa svim prilozima čuva se u arhivi kao dokument trajne vrijednosti. 

 
Članak 10. 

Povjerenstvo može osnivati ad hoc radna tijela za obavljanje pojedinih poslova iz svog 
djelokruga. 

Radna tijela imaju najmanje tri člana, od kojih najmanje jedan član mora biti član 
Povjerenstva. 

 
 



III. Završne odredbe 
 

Članak 11. 

Pravilnik donosi Fakultetsko vijeće. 

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način istovjetan njegovom donošenju. 
 

Članak 12. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja na sjednici Fakultetskog vijeća i bit će 
objavljen na internetskim stranicama PBF-a. 
 
 
 
 
 
         Dekan: 
 
 
         Prof.dr.sc. Damir Ježek 
 
 
 


