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Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  

(«Narodne novine» broj 123/03., 105/04., 174/04., 46/07., 94/13. i 139/13.,) i članka 50. stavka 2. 

Statuta Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu na 169. redovitoj sjednici održanoj 22. siječnja 2014., donijelo je 

      

O D L U K U 

o pokretanju postupka izbora dekana za 

akademske godine 2014./2015. i  2015./2016. 

 
 
1. Ovom Odlukom pokreće se postupak izbora dekana za akademske godine 2014./2015. i 

2015./2016. 

 

2. Za dekana može biti izabran nastavnik u znanstveno – nastavnom zvanju izvanrednog 

profesora na više. 

 

3. Sadašnja dekanica je dužna sazvati nastavnike u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog 

profesora na više koji na zajedničkom sastanku, mogu predložiti jednog ili više predloženika 

za izbor dekana. 

 
4. Predloženici za izbor dekana dostavljaju životopis i program rada povjerenstvu za provođenje 

postupka izbora dekana u zapečaćenim omotnicama najkasnije do 21. ožujka 2014. 

 

Predloženici program rada usmeno izlažu pred članovima Vijeća. 

 

Prijedlozi koji dobiju suglasnost Vijeća upućuju se Senatu koji, na prijedlog Rektora, u roku 

od mjesec dana odlučuje o davanju suglasnosti na uredno podneseni zahtjev. 

 
5. Vijeće tajnim glasovanjem bira dekana među predloženika za koje je Senat dao suglasnost. 

 

Za  dekana je izabran predloženik koji u konačnom glasovanju dobije natpolovičnu većinu 

ukupnog sastava Vijeća. 

 

Ako ima dva predloženika, a u prvom krugu glasovanja niti jedan ne dobije dovoljan broj 

glasova, u drugom se krugu na istoj sjednici glasa za predloženika koji je u prvom krugu dobio 

veći broj glasova. Ako predloženik u drugom krugu ne dobije dovoljan broj glasova, postupak 

izbora se ponavlja.  

 

Ako oba predloženika u prvom krugu dobiju jednaki broj glasova, oba ulaze u drugi krug. Ako 

u drugom krugu ponovno dobiju jednaki broj glasova, postupak izbora se ponavlja. 

 



 

Ako oba predloženika u prvom krugu dobiju jednaki broj glasova, oba ulaze u drugi krug. 

 

Ako u drugom krugu jedan predloženik dobije veći broj glasova, ali nedovoljan za izbor, 

održava se treći krug samo za predloženika koji je ju drugom krugu dobio veći broj glasova. 

Ako ni u trećem krugu ne dobije dovoljan broj glasova, postupak izbora se ponavlja. 

 

U slučaju da ima više od dva predloženika, a u prvom krugu glasovanja niti jedan ne dobije 

dovoljan broj glasova, glasovanje se na istoj sjednici u drugom krugu ponavlja za dva 

predloženika koji su dobili najveći broj glasova. Ako tri ili više predloženika imaju jednak broj 

glasova, između njih se biraju dva predloženika za drugi krug. Ako dva ili više predloženika 

imaju u prvom krugu glasovanja drugi po vrijednosti rezultat glasovanja, između njih se bira 

jedan predloženik za drugi krug. Ako dekan ne bude izabran u drugom krugu, u treći krug ide 

predloženik koji ima najveći broj glasova u drugom krugu. U slučaju da dva ili više 

predloženika imaju u drugom krugu jednaki broj glasova, između njih se bira predloženik za 

treći krug. Ako ni u trećem krugu glasovanja predloženik ne dobije dovoljan broj glasova, 

postupak izbora se ponavlja.  

 

6. Povjerenstvo za izbor dekana (prof. dr. sc. Dubravka Bjegović, prof. dr. sc. Mladen 

Radujković i student Drago Barać imenovano od Vijeća), dužno je dostaviti prijedlog 

predloženika za dekana sa odgovarajućom dokumentacijom Fakultetskom Vijeću na prvu 

sjednicu Vijeća po isteku roka iz točke 4. ove Odluke. 

 

7. Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Fakulteta. 

 
 

   D E K A N I C A 
 

 

    Prof. dr. sc. Vesna Dragčević 

                                         

    Ova Odluka objavljena je na oglasnoj 

    ploči Fakulteta 22. siječnja 2014. i stupa   

    na snagu danom objave. 

           

TAJNIK FAKULTETA 

 

     

            Davor Rajčić, dipl. prav. 

Dostaviti:                

1. Zavodi           

2. Svi izvanredni profesori i 

    više 

3. Oglasna ploča 

4. Dekanica i prodekani 

 

 


