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Temeljem članka 33 Statuta Visokog učilišta Algebra a u skladu sa člankom 82. Zakona o 

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Upravno vijeće Visokog učilišta Algebra na 

svojoj 14. redovnoj sjednici održanoj 13.06.2018. donosi:  

 

P O S L O V N I K  

O RADU GOSPODARSKOG VIJEĆA  

VISOKOG UČILIŠTA ALGEBRA   

 

 
1. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

(1) Ovim poslovnikom utvrđuju se organizacija, ustroj i nadležnosti Gospodarskog vijeća 

Visokog učilišta Algebra (u daljnjem tekstu: Vijeće). 

Članak 2. 

(1) Vijeće je savjetodavno tijelo Visokog učilišta Algebra (u daljnjem tekstu: Algebra). 

(2) Vijeće je sastavljeno od pojedinaca, istaknutih predstavnika gospodarstva, akademske 

zajednice, državne uprave i lokalne samouprave, alumni kluba te stručnih udruga iz 

područja  obrazovnih djelatnosti Algebre. 

(3) Članove Vijeća bira Upravno vijeće Algebre na prijedlog Dekana Algebre. 

Članak 3. 

(1) Vijeće se sastaje, djeluje, raspravlja te daje prijedloge i mišljenja iz područja djelatnosti 

Algebre u skladu s odredbama ovog Poslovnika. 

(2) Sjednicama Vijeća predsjedava Predsjednik Vijeća kojeg na prijedlog Dekana Algebre 

bira Vijeće.  

(3) Prijedloge i mišljenja Vijeća pred drugima predstavljaju Predsjednik Vijeća ili Dekan 

Algebre. 

 

2. PRAVA I OBVEZE ČLANOVA 
 

Članak 4. 

(1) Članovi Vijeća angažiraju se na slijedećim aktivnostima: 

 praćenje i predlaganje izmjena nastavnog programa u skladu s trendovima tržišta rada 

i tehnološkog razvoja  

 predlaganje predavača i suradnika iz struke sukladno interesu i potrebama Algebre 

 osiguranje stručne prakse, studentskih projekata i studijskih stručnih putovanja 

sukladno interesu i mogućnostima zastupljenih subjekata  

 unapređenje kvalitete rada i nastave te predlaganje poboljšanja 

 osiguravanje uvjeta i mogućnosti stipendiranja studenata   

 podrška pokretanju zajedničkih poslovnih projekata sukladno interesu i mogućnostima 

zastupljenih subjekata 

 poticanje daljnjeg razvoja Algebre, uključivo i novih studijskih programa 
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Članak 5. 

(1) Angažman u Gospodarskom vijeću je volonterski.  

(2) Rad u prihvaćenim projektima ili radnim skupinama Vijeća može biti honoriran prema 

utvrđenom cjeniku Algebre.  

Članak 6. 

(1) Sjednice Vijeća u pravilu su namijenjene samo pozvanim osobama i nisu otvorene za 

javnost. 

(2) Pojedine teme o kojima raspravlja Vijeće mogu biti od javnog interesa. O otvaranju 

sjednice za akademsku ili širu javnost odlučuje Predsjednik Vijeća prilikom utvrđivanja 

dnevnog reda, i ta naznaka mora biti sadržana u pozivu na sjednicu vijeća. 

(3) O sjednicama vijeća vodi se zapisnik. Zapisnik prethodno ovjeren od Predsjednik Vijeća 

dostavlja se članovima na uvid u elektroničkom obliku. 

(4)  Sažetak zapisnika sjednica Vijeća objavljuje se na internetskim stranicama Algebre, 

vodeći pritom računa o poslovnim interesima Algebre. 

Članak 7. 

(1) Saznanja stečena o strategiji, programima i razvojnim planovima Algebre, a koja nisu 

službeno javno objavljena, članovi Vijeća neće samovoljno javno iznositi niti učiniti 

dostupnima trećoj strani, vodeći pritom uvijek računa o zaštiti poslovnih interesa Algebre. 

Članak 8. 

(1) Vijeće održava barem dvije redovite sjednice godišnje. Tekst poziva na sjednicu Vijeća, 

pripremu dnevnog reda i materijala za sjednicu, utvrđivanje liste pozvanih te organizaciju 

sjednice izvodi Predsjednik Vijeća u dogovoru s Dekanom Algebre ili osobom koju on 

zaduži. 

(2) Inicijalni poziv na sjednicu Vijeća članovima se upućuje u pravilu najmanje 20 dana prije 

planiranog termina. U slučaju nemogućnosti odaziva većine članova, bit će predložen 

alternativni termin sjednice.  

Članak 9. 

(1) Članovi Vijeća mogu predložiti pozivanje i drugih osoba na pojedine sjednice ili u radne 

skupine.  

(2) Prijedlog za pozivanje drugih osoba upućuju u elektroničkom obliku Predsjedniku Vijeća 

prilikom odgovora na poziv na sjednicu. Odluku o pozivanju drugih osoba donosi Predsjednik 

Vijeća. 

 Članak 10. 

(1) Mandat članu Vijeća traje 2 godine od imenovanja.  

(2) Član Vijeća može biti razriješen i prije isteka mandata na osobni pismeni zahtjev upućen 

Predsjedniku Vijeća ili odlukom Upravnog vijeća Algebre. 

(3) Mandat članovima Vijeća se automatski produžuje za novi period, osim ukoliko u 

međuvremenu ne nastupe okolnosti iz prethodnog stavka. 

(4) Članovi vijeća mogu dati svoje preporuke Upravnom vijeću Algebre o izboru novih 

članova Vijeća. 

(5) Tijekom jedne kalendarske godine mandata ne može biti promijenjeno više od trećine 

članova, kako bi se osigurao kontinuitet rada Vijeća. 
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3. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 11. 

(1) Sjednice Gospodarskog vijeća u pravilu se održavaju u prostoru Algebre.  

(2) Preporučeno trajanje pojedine sjednice Vijeća je do dva sata. 

Članak 12. 

(1) Ovaj poslovnik stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

U Zagrebu, 13. lipnja 2018. 
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