SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
KINEZIOLOŠKI FAKULTET
10000 Zagreb, Republika Hrvatska
Horvaćansfd zavoj 15
Tel: 01/3658-666 Fax: 01/3634-146
Zagreb, 16.9.2002.
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Na temelju članka 105. Zakona o visokim učilištima (N.N. br. 59/96.) i članka 140. Statuta
Kineziološkog fakulteta, a u skladu s člankom 102. Pravilnika o radu i Odlukom Fakultetskog
vijeća o formiranju stalnih stručnih povjerenstava od 09. veljače 2002. godine, donosim

ODLUKU
I.
Predsjedniku Stalnog stručnog povjerenstva
Sveučilišta u Zagrebu za:

Fakultetskog vijeća Kineziološkog fakulteta

a) pripremu izvješća o ispunjavanju uvjeta pristupnika za izbor nastavnika u nastavnom zvanju
predavača ili višeg predavača za predmet tjelesna i zdravstvena kultura, i
b) priznavanje istovrijednosti i potpune istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma,
po svakom sačinjenom izvješću prihvaćenom na sjednici Fakultetskog vijeća priznaje se naknada
u neto iznosu od 300,00 kuna (tristotine kuna).
II.
Predsjedniku stručnog povjerenstva za pripremu izvješća o ispunjavanju uvjeta za izbor:
-

nastavnika u znanstveno nastavno zvanje docenta, izvanrednog ili redovitog profesora,
odnosno za izbor nastavnika u nastavno zvanje profesora visoke škole,
suradnika u odgovarajuće suradničko zvanje,

za glavne predmete programa studija ostvareni sati rada za izrađena do tri izvješća godišnje
uračunavaju se, u skladu s kriterijima utvrđenim važećim Pravilnikom o radu, u godišnju normu
rada i vrednuju pri godišnjoj valorizaciji rada znanstveno-nastavnog osoblja Fakulteta.
Iznimno, nastavniku koji tijekom jedne školske godine bude imenovan za predsjednika stručnog
povjerenstva za glavne predmete programa studija više od tri puta, za četvrto i svako daljnje
izvješće po sačinjenom izvješću prihvaćenom na sjednici Fakultetskog vijeća priznaje se
naknada u neto iznosu od:
-

400,00 kuna (četiristotine kuna) za izbor nastavnika u odgovarajuće znanstveno-nastavno
ili nastavno zvanje;

300,00 kuna (tristotine kuna) za izbor suradnika u suradničko zvanje.
III.
Utvrđena naknada iz točke I . i I I . Ove odluke predsjedniku povjerenstva za pripremu izvješća o
ispunjavanju uvjeta za izbor nastavnika u odgovarajuće nastavno odnosno znanstveno-nastavno
zvanje povećava se za:

-

100,00 kuna (sto kuna) ukoliko je povjerenstvo u postupku izbora bilo obvezno za nekog
kandidata organizirati i provesti nastupno predavanje, odnosno
200,00 kuna (dvjesto kuna) ukoliko je povjerenstvo u postupku izbora bilo obvezno
organizirati i provesti nastupno predavanje za dvojicu ili više kandidata.
IV.

Obračun naknade predsjedniku povjerenstva po ovoj odluci obavlja se redovito svakih šest
mjeseci, u pravilu po završetku pojedinog semestra, na osnovi podnesenog izvješća predsjednika
povjerenstva i službene evidencije tajništva Fakulteta.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. rujna 2002. godine.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje se primjenjivati odluka dekana Fakulteta broj: 380-0100-00259 od 01.3.2002. godine.

