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Temeljem članka 26. stavka 2. alineja 3. Statuta Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, a na temelju Odluke 452. sjednice Fakultetskog vijeća Arhitektonskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu održane 13. rujna 2011. godine, donosim  
 
 
 

PRAVILNIK  
o ustroju radnih mjesta na  

Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
za STUDIJ ARHITEKTURE i STUDIJ DIZAJNA 

 
 

Članak 1.  
 

 Ovim Pravilnikom o ustroju radnih mjesta zaposlenika Arhitektonskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu usklađuje se ustroj radnih mjesta sa Zakonom o plaćama u javnim 
službama (NN 27/2001. od 30. ožujka 2001.) i Uredbom o nazivima radnih mjesta i 
koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 38/2001. od 27. travnja 2001.), 
kao i izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti 
poslova u javnim službama (NN broj: 112/2001.; 62/2002.; 156/02.; 162/2003.; 39/2005.; 
82/2005.; 133/2005.; 118/2006.; 22/2007.i 112/2007.), na način da se nazivi radnih mjesta 
i položaja na Arhitektonskom fakultetu izražavaju odgovarajućim nazivima položaja i 
radnih mjesta iz Uredbe, kao i njima pripadajućim koeficijentima složenosti, a u cilju 
provedbe gore citiranih propisa.  
 

Članak 2.  
 

 
I. POLOŽAJI I. VRSTE   
 
1.. dekan - redoviti prof. - trajno zvanje, dekan -  redov.prof. - prvi izbor, dekan . izv.prof.;    1 
 Dekan upravlja Fakultetom, njegov je čelnik i voditelj, te zastupa i predstavlja Fakultet. Dekan ima 

pravo poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Fakulteta u skladu sa zakonima i propisima, 
Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Arhitektonskog fakulteta, donosi Statut Fakulteta na 
prijedlog Fakultetskog vijeća, ustrojava rad i poslovanje Fakulteta, donosi akte o ustrojstvu radnih 
mjesta na prijedlog Fakultetskog vijeća, donosi ostale opće akte Fakulteta, nastupa kao 
drugostupanjsko tijelo u upravnim postupcima iz nadležnosti Fakulteta.  

 Bira se na vrijeme od dvije godine iz redovitih ili izvanrednih profesora. Jednom godišnje podnosi 
izvješće o svom radu i poslovanju Fakultetskom vijeću.  

 
2. prodekan - redov.prof. - trajno zvanje, prodekan - redov.prof. - prvi izbor, prodekan - izv.prof.; prodekan - 

docent 3 + (1) 
 Dekanu u radu pomažu prodekani. Fakultet ima prodekana za znanost, prodekan za međunarodnu 

suradnju, prodekana za nastavu i prodekana za financijsko poslovanje.  
 Prodekan može biti osoba izabrana u znanstveno-nastavno zvanje, odnosno umjetničko-nastavno 

zvanje.  
 
3. šef katedre (predstojnik katedre) - redov.prof. - trajno zvanje; šef katedre - redov.prof. - prvi izbor;  
 šef katedre - izv.prof.; šef katedre - docent, šef katedre - viši predavač   4 
 Za šefa katedre može biti izabran nastavnik matičnog predmeta. Organizira i upravlja nastavnim, 

znanstveno-istraživačkim i stručnim radom na katedri, brine se o izvršenju odluka dekana i 
Fakultetskog vijeća koje se odnose na katedru, brine se o stvaranju znanstveno-nastavnog i 
znanstveno-istraživačkog pomlatka na katedri te o znanstvenom i stručnom usavršavanju članova 
katedre, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri dekan i Fakultetsko vijeće.  

 Na Arhitektonskom fakultetu prema užim skupinama matičnog područja postoje četiri katedre: Katedra 
za arhitektonsko projektiranje, Katedra za urbanizam, Katedre za arhitektonske konstrukcije i 
zgradarstvo i Katedra za teoriju i povijest arhitekture.   
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4. predstojnik zavoda - redov.prof. - trajno zvanje, predstojnik - redov.prof. - prvi izbor,  
 predstojnik - izv.prof.; predstojnik - docent, predstojnik - viši predavač   4 
 Predstojnik zavoda predstavlja zavod u okviru Fakulteta, organizira rad u zavodu, odgovoran je 

Fakultetu za izvršavanje ugovornih obveza koje je preuzeo zavod, podnosi izvještaj o radu zavoda 
Fakultetskom vijeću. 

 Na Arhitektonskom fakultetu djeluju četiri zavoda: Zavod za arhitekturu, Zavod za urbanizam i 
prostorno planiranje, Zavod za zgradarstvo i Zavod za graditeljsko nasljeđe.  

 
5. voditelj Studija dizajna - redov.prof. - trajno zvanje, voditelj - redov.prof. - prvi izbor,  
 voditelj - izv.prof.; voditelj - docent, voditelj - viši predavač   1 
 Voditelj Studija dizajna predstavlja Studij u okviru Fakulteta, organizira rad na Studiju dizajna, 

odgovoran je Fakultetu za izvršavanje obveza koje je preuzeo Studij dizajna, podnosi izvještaj o radu 
Studija Fakultetskom vijeću. 

  
 
II. RADNA MJESTA I. VRSTE  
 
1. redoviti profesor - trajno zvanje, prvi izbor 22 + (7) 
 Ustrojava i izvodi nastavu (predavanja, vježbe, seminare) i druge oblike nastavnog rada (ispravci 

programa, konzultacije sa studentima, kolokvij, mentorstvo diplomskih radova, terenska nastava) iz 
predmeta koji spadaju u znanstveno polje ili granu za koje je izabran, savjetuje sveučilištarce, mentor 
je studentima poslijediplomskog studija, mentor je pristupnicima doktorata znanosti, rukovodi ili 
sudjeluje u znanstvenoistraživačkom, umjetničkom i stručnom radu, ispituje studente, sudjeluje u radu 
stručnih vijeća i ostalih tijeka visokog učilišta, te sudjeluje u radu povjerenstava.  

 Uvjeti: Ispunjavanje uvjeta za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete koje 
propisuje Rektorski zbor, posebne uvjete Fakultetskog vijeća, te ima izvedene znanstvene, stručne, 
tehničke ili umjetničke projekte koji značajnije utječu na razvitak znanstvenog područja i struke i 
najmanje šest godina nastavnog rada na Fakultetu, kao i nove radove objavljene nakon izbora u 
prethodno zvanje.  
Kada su po srijedi nastavni predmeti iz područje koje može predavati samo umjetnik, u umjetničko-
nastavno zvanje može se izabrati i osoba koja ne ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje, ako 
ima sposobnosti i dostignuća koja odgovaraju nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne 
djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna zvanja u području umjetnosti.  
Iznimno se u zvanje redovitog profesora može izabrati osoba koja ne ispunjava gore navedene uvjete 
ako je međunarodno priznata i poznata kao vrhunski znanstvenik, umjetnik ili stručnjak.  

 Nastavnik se bira u znanstveno-nastavno zvanje/umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora na 
vrijeme od pet godina, a drugim izborom zvanje redovitog profesora postaje trajno zvanje.   

 
2. redoviti profesor na Studiju dizajna - trajno zvanje, prvi izbor  0 + (6) 
 Ustrojava i izvodi nastavu (predavanja, vježbe, seminare) i druge oblike nastavnog rada (ispravci 

programa, konzultacije sa studentima, kolokvij, mentorstvo diplomskih radova, terenska nastava) iz 
predmeta koji spadaju u znanstveno polje ili granu za koje je izabran, savjetuje sveučilištarce, mentor 
je studentima poslijediplomskog studija, mentor je pristupnicima doktorata znanosti, rukovodi ili 
sudjeluje u znanstvenoistraživačkom, umjetničkom i stručnom radu, ispituje studente, sudjeluje u radu 
stručnih vijeća i ostalih tijeka visokog učilišta, te sudjeluje u radu povjerenstava.  

 Uvjeti: Ispunjavanje uvjeta za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete koje 
propisuje Rektorski zbor, posebne uvjete Fakultetskog vijeća, te ima izvedene znanstvene, stručne, 
tehničke ili umjetničke projekte koji značajnije utječu na razvitak znanstvenog područja i struke i 
najmanje šest godina nastavnog rada na Fakultetu, kao i nove radove objavljene nakon izbora u 
prethodno zvanje.  
Kada su po srijedi nastavni predmeti iz područje koje može predavati samo umjetnik, u umjetničko-
nastavno zvanje može se izabrati i osoba koja ne ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje, ako 
ima sposobnosti i dostignuća koja odgovaraju nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne 
djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna zvanja u području umjetnosti.  
Iznimno se u zvanje redovitog profesora može izabrati osoba koja ne ispunjava gore navedene uvjete 
ako je međunarodno priznata i poznata kao vrhunski znanstvenik, umjetnik ili stručnjak.  

 Nastavnik se bira u znanstveno-nastavno zvanje/umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora na 
vrijeme od pet godina, a drugim izborom zvanje redovitog profesora postaje trajno zvanje.   
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3. izvanredni profesor 16 + (6) 
 Ustrojava i izvodi nastavu (predavanja, vježbe, seminare) i druge oblike nastavnog rada (ispravci 

programa, konzultacije sa studentima, kolokvij, mentorstvo diplomskih radova, terenska nastava) iz 
predmeta koji spadaju u znanstveno polje ili granu za koje je izabran, savjetuje sveučilištarce, mentor 
je studentima poslijediplomskog studija, mentor je pristupnicima doktorata znanosti, rukovodi ili 
sudjeluje u znanstvenoistraživačkom, umjetničkom i stručnom radu, ispituje studente, sudjeluje u radu 
stručnih vijeća i ostalih tijeka visokog učilišta, te sudjeluje u radu povjerenstava.  

 Uvjeti: Ispunjavanje uvjeta za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete koje 
propisuje Rektorski zbor, posebne uvjete Fakultetskog vijeća, te ima nove radove objavljenje nakon 
izbora u prethodno zvanje i najmanje tri godine nastavnog rada na visokom učilištu.  
Kada su po srijedi nastavni predmeti iz područje koje može predavati samo umjetnik, u umjetničko-
nastavno zvanje može se izabrati i osoba koja ne ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje, ako 
ima sposobnosti i dostignuća koja odgovaraju nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne 
djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna zvanja u području umjetnosti.  
Iznimno se u zvanje izvanrednog profesora može izabrati osoba koja ne ispunjava gore navedene 
uvjete ako je međunarodno priznata i poznata kao vrhunski znanstvenik, umjetnik ili stručnjak.  

 Nastavnik se bira u znanstveno-nastavno zvanje/umjetničko-nastavno zvanje izvanrednog profesora 
na vrijeme od pet godina.  

 
4. izvanredni profesor na Studiju dizajna     7 + (3) 
 Ustrojava i izvodi nastavu (predavanja, vježbe, seminare) i druge oblike nastavnog rada (ispravci 

programa, konzultacije sa studentima, kolokvij, mentorstvo diplomskih radova, terenska nastava) iz 
predmeta koji spadaju u znanstveno polje ili granu za koje je izabran, savjetuje sveučilištarce, mentor 
je studentima poslijediplomskog studija, mentor je pristupnicima doktorata znanosti, rukovodi ili 
sudjeluje u znanstvenoistraživačkom, umjetničkom i stručnom radu, ispituje studente, sudjeluje u radu 
stručnih vijeća i ostalih tijeka visokog učilišta, te sudjeluje u radu povjerenstava.  

 Uvjeti: Ispunjavanje uvjeta za izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i uvjete koje 
propisuje Rektorski zbor, posebne uvjete Fakultetskog vijeća, te ima nove radove objavljenje nakon 
izbora u prethodno zvanje i najmanje tri godine nastavnog rada na visokom učilištu.  
Kada su po srijedi nastavni predmeti iz područje koje može predavati samo umjetnik, u umjetničko-
nastavno zvanje može se izabrati i osoba koja ne ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje, ako 
ima sposobnosti i dostignuća koja odgovaraju nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne 
djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna zvanja u području umjetnosti.  
Iznimno se u zvanje izvanrednog profesora može izabrati osoba koja ne ispunjava gore navedene 
uvjete ako je međunarodno priznata i poznata kao vrhunski znanstvenik, umjetnik ili stručnjak.  

 Nastavnik se bira u znanstveno-nastavno zvanje/umjetničko-nastavno zvanje izvanrednog profesora 
na vrijeme od pet godina.  

 
5. docent 19 + (16) 
 Ustrojava i izvodi nastavu (predavanja, vježbe, seminare) i druge oblike nastavnog rada (ispravci 

programa, konzultacije sa studentima, kolokvij, mentorstvo diplomskih radova, terenska nastava) iz 
predmeta koji spadaju u znanstveno polje ili granu za koje je izabran, savjetuje sveučilištarce, mentor 
je studentima poslijediplomskog studija, mentor je pristupnicima doktorata znanosti, rukovodi ili 
sudjeluje u znanstvenoistraživačkom, umjetničkom i stručnom radu, ispituje studente, sudjeluje u radu 
stručnih vijeća i ostalih tijeka visokog učilišta, te sudjeluje u radu povjerenstava.  

 Uvjeti: Ispunjavanje uvjeta za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete koje propisuje 
Rektorski zbor, a od Povjerenstva stručnog Vijeća Fakulteta potvrdno ocijenjeno nastupno predavanje 
pred nastavnicima i studentima, te posebni uvjeti Fakultetskog vijeća.  
Kada su po srijedi nastavni predmeti iz područje koje može predavati samo umjetnik, u umjetničko-
nastavno zvanje može se izabrati i osoba koja ne ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje, ako 
ima sposobnosti i dostignuća koja odgovaraju nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne 
djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna zvanja u području umjetnosti.  
Iznimno se u zvanje docenta može izabrati osoba koja ne ispunjava gore navedene uvjete ako je 
međunarodno priznata i poznata kao vrhunski znanstvenik, umjetnik ili stručnjak.  

 Nastavnik se bira u znanstveno-nastavno zvanje/umjetničko-nastavno zvanje docenta na vrijeme od 
pet godina.  

 
6. docent na Studiju dizajna  2 + (4) 
 Ustrojava i izvodi nastavu (predavanja, vježbe, seminare) i druge oblike nastavnog rada (ispravci 

programa, konzultacije sa studentima, kolokvij, mentorstvo diplomskih radova, terenska nastava) iz 
predmeta koji spadaju u znanstveno polje ili granu za koje je izabran, savjetuje sveučilištarce, mentor 
je studentima poslijediplomskog studija, mentor je pristupnicima doktorata znanosti, rukovodi ili 
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sudjeluje u znanstvenoistraživačkom, umjetničkom i stručnom radu, ispituje studente, sudjeluje u radu 
stručnih vijeća i ostalih tijeka visokog učilišta, te sudjeluje u radu povjerenstava.  

 Uvjeti: Ispunjavanje uvjeta za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete koje propisuje 
Rektorski zbor, a od Povjerenstva stručnog Vijeća Fakulteta potvrdno ocijenjeno nastupno predavanje 
pred nastavnicima i studentima, te posebni uvjeti Fakultetskog vijeća.  
Kada su po srijedi nastavni predmeti iz područje koje može predavati samo umjetnik, u umjetničko-
nastavno zvanje može se izabrati i osoba koja ne ispunjava uvjete za izbor u znanstveno zvanje, ako 
ima sposobnosti i dostignuća koja odgovaraju nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne 
djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna zvanja u području umjetnosti.  
Iznimno se u zvanje docenta može izabrati osoba koja ne ispunjava gore navedene uvjete ako je 
međunarodno priznata i poznata kao vrhunski znanstvenik, umjetnik ili stručnjak.  

 Nastavnik se bira u znanstveno-nastavno zvanje/umjetničko-nastavno zvanje docenta na vrijeme od 
pet godina.  

 
7. viši predavač   12 + (8) 
 Ustrojava i izvodi nastavu (predavanja, vježbe i seminari) i druge oblike nastavnog rada (ispravke 

programa, konzultacije sa studentima, kolokvij, terenska nastava) iz predmeta koji spadaju u 
znanstveno, umjetničko odnosno stručno područje za koje je izabran, voditelj je studentima, rukovodi 
odnosno sudjeluje u stručnom radu, sudjeluje u radu stručnog vijeća i ostalih tijela visokog učilišta, i u 
radu povjerenstava.  

 Uvjeti: Završen sveučilišni diplomski studij, ispunjavanje uvjeta Rektorskog zbora, objavljeni stručni 
radovi i najmanje pet godina radnog iskustva u struci, te od Povjerenstva Stručnog vijeća potvrdno 
ocjenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima, ako se prvi put izabire u nastavno 
zvanje.  

 U zvanje predavača nastavnik se bira na vrijeme od pet godina.  
 
8. viši predavač na Studiju dizajna    0 + (6) 
 Ustrojava i izvodi nastavu (predavanja, vježbe i seminari) i druge oblike nastavnog rada (ispravke 

programa, konzultacije sa studentima, kolokvij, terenska nastava) iz predmeta koji spadaju u 
znanstveno, umjetničko odnosno stručno područje za koje je izabran, voditelj je studentima, rukovodi 
odnosno sudjeluje u stručnom radu, sudjeluje u radu stručnog vijeća i ostalih tijela visokog učilišta, i u 
radu povjerenstava.  

 Uvjeti: Završen sveučilišni diplomski studij, ispunjavanje uvjeta Rektorskog zbora, objavljeni stručni 
radovi i najmanje pet godina radnog iskustva u struci, te od Povjerenstva Stručnog vijeća potvrdno 
ocjenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima, ako se prvi put izabire u nastavno 
zvanje.  

 U zvanje predavača nastavnik se bira na vrijeme od pet godina.  
 
9. viši asistent   2 + (4) 
 Pomaže u provođenju dijela nastavnog procesa, provjeri znanja, znanstvenoj, umjetničkoj i stručnoj 

djelatnosti na preddiplomskom i diplomskom studiju. Sudjeluje u znanstveno-istraživačkim projektima. 
Vodi pedagošku evidenciju i dokumentaciju. 

 Uvjeti: Završen sveučilišni diplomski studij i doktorat znanosti.  
 U zvanje višeg asistenta nastavnik se bira na vrijeme od četiri godine. 
 
10. viši asistent na Studiju dizajna   0 + (4) 
 Pomaže u provođenju dijela nastavnog procesa, provjeri znanja, znanstvenoj, umjetničkoj i stručnoj 

djelatnosti na preddiplomskom i diplomskom studiju. Sudjeluje u znanstveno-istraživačkim projektima. 
Vodi pedagošku evidenciju i dokumentaciju. 

 Uvjeti: Završen sveučilišni diplomski studij i doktorat znanosti.  
 U zvanje višeg asistenta nastavnik se bira na vrijeme od četiri godine. 
 
11. predavač 20 + (6) 
 Ustrojava i izvodi nastavu (predavanja, vježbe i seminari) i druge oblike nastavnog rada (ispravke 

programa, konzultacije sa studentima, kolokvij, terenska nastava) iz predmeta koji spadaju u 
znanstveno, umjetničko odnosno stručno područje za koje je izabran, voditelj je studentima, rukovodi 
odnosno sudjeluje u stručnom radu, sudjeluje u radu stručnog vijeća i ostalih tijela visokog učilišta, i u 
radu povjerenstava.  

 Uvjeti: Završen sveučilišni diplomski studij, ispunjavanje uvjeta Rektorskog zbora, najmanje tri godine 
radnog iskustva u struci, te od Povjerenstva Stručnog vijeća potvrdno ocjenjeno nastupno predavanje 
pred nastavnicima i studentima.  
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 U zvanje predavača nastavnik se bira na vrijeme od pet godina.  
 
12. predavač na Studiju dizajna  0 + (4) 
 Ustrojava i izvodi nastavu (predavanja, vježbe i seminari) i druge oblike nastavnog rada (ispravke 

programa, konzultacije sa studentima, kolokvij, terenska nastava) iz predmeta koji spadaju u 
znanstveno, umjetničko odnosno stručno područje za koje je izabran, voditelj je studentima, rukovodi 
odnosno sudjeluje u stručnom radu, sudjeluje u radu stručnog vijeća i ostalih tijela visokog učilišta, i u 
radu povjerenstava.  

 Uvjeti: Završen sveučilišni diplomski studij, ispunjavanje uvjeta Rektorskog zbora, najmanje tri godine 
radnog iskustva u struci, te od Povjerenstva Stručnog vijeća potvrdno ocjenjeno nastupno predavanje 
pred nastavnicima i studentima.  

 U zvanje predavača nastavnik se bira na vrijeme od pet godina.  
 
13. asistent  6 + (6) 
 Pomaže u provođenju dijela nastavnog procesa, provjeri znanja, znanstvenoj, umjetničkoj i stručnoj 

djelatnosti na preddiplomskom i diplomskom studiju. Sudjeluje u znanstveno-istraživačkim projektima. 
Vodi pedagošku evidenciju i dokumentaciju. 

 Uvjeti: Završen sveučilišni diplomski studij.  
 U zvanje asistenta nastavnik se bira na vrijeme od šest godine. 
 
14. asistent na Studiju dizajna  0 + (6) 
 Pomaže u provođenju dijela nastavnog procesa, provjeri znanja, znanstvenoj, umjetničkoj i stručnoj 

djelatnosti na preddiplomskom i diplomskom studiju. Sudjeluje u znanstveno-istraživačkim projektima. 
Vodi pedagošku evidenciju i dokumentaciju. 

 Uvjeti: Završen sveučilišni diplomski studij.  
 U zvanje asistenta nastavnik se bira na vrijeme od šest godine. 
 
15. znanstveni novak - asistent i viši asistent 16 + (5) 
 Znanstveni novak posvetit će se svim potrebnim zadacima i aspektima istraživačkog rada na projektu, 

kako u vidu sakupljanja, obrade, dokumentiranja i analize građe relevantne za projekt, tako i u vidu 
prezentiranja i objavljivanja ishoda istraživanja pojedinih segmenata, kroz znanstvene radove 
preglednog i izvornog karaktera, a sve u cilju stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti za 
područje tehničkih znanosti, polje arhitektura i urbanizam. Pomaže u provođenju dijela nastavnog 
procesa, provjeri znanja, znanstvenoj, umjetničkoj i stručnoj djelatnosti na preddiplomskom i 
diplomskom studiju. Vodi pedagošku evidenciju i dokumentaciju. 

 Uvjeti: Završen sveučilišni diplomski studij.  
 U zvanje asistenta znanstveni novak se bira na vrijeme od šest godine, a u zvanje višeg asistenta 

(obaveza doktorat znanosti) znanstveni novak se bira na vrijeme od četiri godine. 
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III. TAJNIŠTVO S POMOĆNIM SLUŽBAMA 
  
 
1. položaj I. vrste - rukovoditelj odsjeka u središnjoj službi - tajnik Fakulteta 1 
 Donosi rješenja u upravnim predmetima, pomaže dekanu u radu, ovjerava studentske indekse, vodi 

brigu o pravovremenom donošenju i usklađenosti općih akata Fakulteta sa zakonom, daje pravne 
savjete studentima i djelatnicima Fakulteta, rješava studentske molbe, prisustvuje sjednicama 
Fakultetskog vijeća, i odgovoran je za zapisnike, te koordinira i nadzire rad tajništva i zajedničkih 
službi.   

 Uvjeti: završen sveučilišni diplomski studij, položen pravosudni ispit, radno iskustvo od pet godina na 
pravnim poslovima.  

 
2. položaj I. vrste - rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi - voditelj  
 financijske službe     1 
 Organizira rad službe računovodstva. Izrađuje razne analize za potrebe Ministarstva, Fakulteta i 

stručnih organa. Prati zakonske propise, stručne publikacije i materijale, te se brine o pravilnoj primjeni 
istih. izrađuje periodične obračune i završne račune. Sudjeluje u stručnim i administrativnim 
pripremama prilikom izrade općih akata koji se odnose na djelatnost Fakulteta na području financijsko-
materijalnog poslovanja. Izrađuje statističke izvještaje. Vodi knjigu dnevnih izvoda. Radi knjigu uplata 
od Ministarstva znanosti. Odgovoran je za pravilnu primjenu zakonskih propisa u računovodstvenoj 
službi.  

 Uvjeti: završen sveučilišni diplomski studij, radno iskustvo od pet godina na poslovima voditelja 
financijske službe.  

 
3. radno mjesto I. vrste - viši unutarnji revizor / unutarnji revizor  0 +(1) 
 Obavlja poslove i zadaće propisane Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom 

sektoru. Osobito je to: davanje stručnog mišljenja i savjeta upravi i djelatnicima Arhitektonskog 
fakulteta s ciljem dodavanja vrijednosti poboljšanja poslovanja korisnika Proračuna.  

 Izrađuje strateške i godišnje planove unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika, te 
obavljanje pojedinačnih unutarnjih revizija u skladu s usvojenim planovima. Prati i ocjenjuje cjelokupni 
sustav financijskog upravljanja i kontrola te uspostavljanje procesa potrebnih za praćenje i 
izvješćivanje. Procjenjuje prikladnost i djelotvornost sustava financijskog upravljanja i kontrola u 
odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, 
pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i 
ekonomičnost poslovanja te zaštitu imovine i informacija. Daje preporuke za poboljšanje poslovanja, 
te obavlja sve ostale poslove propisane Zakonom, 

 Uvjeti: završen sveučilišni diplomski studij, položen stručni ispit, radno iskustvo najmanje četiri godine 
na istim ili sličnim poslovima. 

 
4. radno mjesto I. vrste - viši stručni savjetnik određene vrste  
 - samostalni referent nabave  0+ (1) 
 Izrađuje plan nabave, kompletno vodi nabave svih vrsta materijala, roba i usluga. Obavlja detaljnu 

analizu potreba i potrošnje materijala , roba i usluga. Analizira cijenu na tržištu, sudjeluje u radu 
ovlaštenih predstavnika naručitelja. Izrađuje izvještaje po provedenim postupcima nabave i prijedlog 
odluke o odabiru ponuditelja. Izrađuje narudžbenice i ostalu dokumentaciju. Izrađuje prijedloge 
ugovora sukladno rezultatima provedenih postupaka javne nabave. Rješava reklamacije. Izrađuje 
izvještaje za upravu Fakulteta. Obavlja i ostale poslove u okviru svog djelokruga rada utvrđenog u 
ugovoru o radu, te odgovara za provedbu poslova i radnih zadataka iz djelokruga svog opisa poslova. 

 Uvjeti: završen sveučilišni diplomski studij, četiri godine iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen 
stručni ispit, poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, vozačka dozvola B kategorije. 

 
5. radno mjesto I. vrste - stručni savjetnik za doktorske studije   1 
 Samostalno obavlja administrativne poslove u organizaciji poslijediplomskih studija, te vodi evidenciju 

za potrebe znanstvene, kulturne, prosvjetne, tehničke i tehnološke suradnje s inozemstvom. Sastavlja 
satnice, te nastavne planove i programe. Upisuje poslijediplomskih studija, vodi brigu o testiranju 
semestara, priprema autorske honorare i putne naloge predavača, te fakture za polaznike 
poslijediplomskih studija, za potrebe poslijediplomskog studija obavlja međunarodnu korespondenciju, 
te vodi zapisnike na obranama magisterija i doktorata.  
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 Uvjet: završen sveučilišni diplomski studij. Poznavanje dva svjetska jezika. Četiri godine radnog 
iskustva na istim ili sličnim poslovima.    

  
 
6. radno mjesto I. vrste - stručni savjetnik voditelj Studijskog arhiva  0 + (1) 
 Rukovodi Studijskim arhivom, te surađuje s Referalnim centrom Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišnom i 

nacionalnom biblioteku na izradi bibliografije znanstvenih radova. Nabavlja i čuva časopise potrebne 
za nastavu, znanstveno-istraživački i stručni rad. Vodi stalno evidenciju nastavne i stručne literature, 
kao i drugih materijala vezanih za nastavu i znanstveno-istraživački rad.  

 Uvjeti: završen sveučilišni diplomski studij. Poznavanje dva strana jezika i radno iskustvo četiri godine.  
 
7. radno mjesto I. vrste - stručni savjetnik sistem inženjer    1 
 Obavlja poslove sistem-inženjera, organizira i nadzire cjelokupni kompjuterski sustav na Fakultetu, 

voditelj je službe kompjuterske obrade podataka i kompjuterske učionice studenata.  
 Uvjeti: završen sveučilišni diplomski studij. Radno iskustvo četiri godine. 
 
8. radno mjesto I. vrste - stručni savjetnik voditelj maketarnice   1 
 Sudjeluje i organizira izvođenje nastave u provođenju njezinog praktičnog dijela vezanu uz projektne 

zadatke, brine oko materijala i organizacije posla u maketarnici.   
 Uvjeti: Završen sveučilišni diplomski studij. Radno iskustvo četiri godine.    
 
9.  radno mjesto I. vrste - stručni savjetnik voditelj maketarnice na Studiju dizajna   1 
 Sudjeluje i organizira izvođenje nastave u provođenju njezinog praktičnog dijela vezanu uz projektne 

zadatke Studija dizajna, brine oko materijala i organizacije posla u maketarnici.   
 Uvjeti: Završen sveučilišni diplomski studij. Radno iskustvo četiri godine.    
 
10. položaj II. vrste - voditelj ispostave - voditelj kadrovske službe  1 
 Vodi poslove vezane za popunu radnih mjesta na Fakultetu putem natječaja ili oglasa (personalna 

kartoteka, dosje o osiguranju zaposlenika, evidencija radnih knjižica, osiguranje djelatnika i članova 
obitelji, prijave, odjave, statistika). Podnosi prijave zdravstvenom i mirovinskom osiguranju o 
zasnivanju odnosno prestanku radnog odnosa. Vodi poslove vezane uz reizbor nastavnog osoblja 
(nastavnika u znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom, nastavnom i suradničkom zvanju) te 
osoba s posebnim ovlaštenjem i odgovornostima. Izdaje rješenja o plaćama, godišnjim odmorima. 
Izdaje potvrde o zasnivanju i prestanku rada zaposlenika, kao i podatke o stažu. Vodi evidenciju 
nesreća na poslu. Vodi arhivu kadrovskih dokumenata. Vodi ostale administrativne poslove.  

 Uvjeti: Završen stručni studij ili preddiplomski studij. Tri godine iskustva na istim ili sličnim poslovima.  
 
11. položaj II. vrste - voditelj ispostave - Studij dizajna  1 
 Vodi poslove vezane uz reizbor nastavnog osoblja (nastavnika u znanstveno-nastavnom, umjetničko-

nastavnom, nastavnom i suradničkom zvanju). Vodi statističke evidencije o studentima i redovito šalje 
statističke podatke i izvješća nadležnim organima (Ministarstvu i Sveučilištu). Sklapanje autorskih 
ugovora za vanjsku suradnju na Studiju dizajna. Vodi ostale administrativne poslove.  

 Uvjeti: Završen stručni studij ili preddiplomski studij. Tri godine iskustva na istim ili sličnim poslovima.  
 
12. radno mjesto II. vrste - viši stručni referent protupožarne zaštite i zaštite na 
 radu  1 
 Vodi brigu i nadzor na ispravnošću protupožarnih sustava i aparata u zgradi AGG fakulteta, 

cjelokupne hidrantske mreže i ostalih uvjeta propisanih Zakonom o zaštiti od požara i Zakonom o 
zaštiti na radu.  

 Uvjet: završen stručni ili preddiplomski studij. Radno iskustvo tri godine.  
 
13. radno mjesto II. vrste - viši stručni referent u studentskoj referadi   2 
 Vodi poslove vezane uz razredbeni postupak. Vodi poslove u vezi upisa i ispisa studenata. Organizira 

promociju za sve vidove studija na preddiplomskom i diplomskom studiju. Prima stranke. Izdaje 
uvjerenja o statusu studenata. Organizira i priprema diplomske ispite. Vodi statističke evidencije o 
studentima i redovito šalje statističke podatke i izvješća nadležnim organima (Ministarstvu i 
Sveučilištu). Vodi evidenciju o studentima, položenim ispitima i diplomskom ispitu. Vodi matičnu knjigu 
studenata. Prima i sortira prijavnice za ispite, vodi studentsku arhivu. Vodi evidenciju i kontrolira uplate 
studenata koji studiraju uz plaćanje. Obavlja ostale administrativne poslove vezane uz nastavu. 
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 Uvjet: Stručni ili preddiplomski studij. Poznavanje daktilografije i rada na kompjuteru. Jedna godina 
radnog iskustva. 

 
14. radno mjesto III. vrste - tehnički suradnik Studijskom arhivu   2 
 Radi u Studijskim arhivom, surađuje s Referalnim centrom Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišnom i 

nacionalnom biblioteku na izradi bibliografije znanstvenih radova. Upisuje u računalnu bazu i čuva 
časopise potrebne za nastavu, znanstveno-istraživački i stručni rad. Vodi evidenciju nastavne i stručne 
literature, kao i drugih materijala vezanih za nastavu i znanstveno-istraživački rad. Izdaje i posuđuje 
časopise i znanstveno-istraživačku literaturu studentima Arhitektonskog fakulteta. 

 Uvjeti: srednja stručna sprema. Poznavanje jednog stranog jezika i radno iskustvo godinu dana.  
 
15. radno mjesto III. vrste - voditelj poslova studentske stručne prakse   1 
 Vodi poslove vezane uz studentsku stručnu praksu. Koordinira poslove između ovlaštenih 

arhitektonskih biroa, Hrvatske komore inženjera u arhitekturi i graditeljstvu i studenata, polaznika 
stručne prakse. 

 Uvjeti: Srednja stručna sprema. Poznavanje daktilografije i rada na kompjuteru. Jedna godina radnog 
iskustva. 

 
16. položaj III. vrste - voditelj poslova studentske stručne prakse   0 + (1) 
 Vodi poslove vezane uz studentsku stručnu praksu. Koordinira poslove između ovlaštenih 

arhitektonskih biroa, Hrvatske komore inženjera u arhitekturi i graditeljstvu i studenata, polaznika 
stručne prakse. 

 Uvjeti: Srednja stručna sprema. Poznavanje daktilografije i rada na kompjuteru. Jedna godina radnog 
iskustva. 

 
17. položaj III. vrste - voditelj odsjeka - voditelj pisarnice   1 
 Vodi djelovodnik, registar, internu dostavnu knjigu, knjigu primljene pošte, vanjsku knjigu pošte. Vodi 

arhivsku knjigu, prima i oprema telegrame. Razvrstava poštu po organizacionim jedinicama, arhivira i 
odlaže arhivsku građu. Vodi knjigu putnih naloga, piše putne naloge i putni radni list.  

 Uvjeti: srednja stručna sprema upravnog smjera, položen stručni ispit. Jedna godina radnog iskustva 
na istim ili sličnim poslovima.  

 
18. radno mjesto III. vrste - administrativni referent u studentskoj referadi   1 
 Vodi administraciju ISVU programa. Vodi poslove u vezi upisa i ispisa studenata. Prima stranke. 

Izdaje uvjerenja o statusu studenata. Vodi evidenciju o studentima, položenim ispitima i diplomskom 
ispitu. Prima i sortira prijavnice za ispite, vodi studentsku arhivu. Obavlja ostale administrativne 
poslove vezane uz nastavu. Jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima. 

 
19. radno mjesto III. vrste - tehnički suradnik u studentskoj referadi   0 + (1) 
 Vodi administraciju ISVU programa. Vodi poslove u vezi upisa i ispisa studenata. Prima stranke. 

Izdaje uvjerenja o statusu studenata. Vodi evidenciju o studentima, položenim ispitima i diplomskom 
ispitu. Prima i sortira prijavnice za ispite, vodi studentsku arhivu. Obavlja ostale administrativne 
poslove vezane uz nastavu. Jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima. 

 
20. radno mjesto III. vrste - suradnik u studentskoj referadi Studija dizajna  1 
 Vodi administraciju ISVU programa. Vodi poslove u vezi upisa i ispisa studenata. Prima stranke. 

Izdaje uvjerenja o statusu studenata. Vodi evidenciju o studentima, položenim ispitima i diplomskom 
ispitu. Prima i sortira prijavnice za ispite, vodi studentsku arhivu. Obavlja ostale administrativne 
poslove vezane uz nastavu. 

 Uvjeti: Srednja stručna sprema. Poznavanje daktilografije i rada na kompjuteru. Jedna godina radnog 
iskustva. 

 
21. radno mjesto III. vrste - tehnički suradnik u studentskoj referadi Studija dizajna

            0 + (1) 
 Vodi administraciju ISVU programa. Vodi poslove u vezi upisa i ispisa studenata. Prima stranke. 

Izdaje uvjerenja o statusu studenata. Vodi evidenciju o studentima, položenim ispitima i diplomskom 
ispitu. Prima i sortira prijavnice za ispite, vodi studentsku arhivu. Obavlja ostale administrativne 
poslove vezane uz nastavu. 

  Obavlja sve administrativne poslove uz sjednice stručnih vijeća i povjerenstava Studija dizajna i 
napredovanja nastavnika i izbora u viša zvanja.   
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 Uvjeti: Srednja stručna sprema. Poznavanje daktilografije i rada na kompjuteru. Jedna godina radnog 
iskustva. 

 
22. radno mjesto III. vrste - suradnik u tajništvu     1 
 Priprema materijale za Matične odbore i Vijeća tehničkog /umjetničkog područja, sjednice Vijeća i 

povjerenstava, priprema tekstova za znanstveni časopis, prijepis, pisanje po diktatu, kolacioniranje 
svih prijepisa, na poziv vodi zapisnik sjednica raznih povjerenstava i sjednica Fakultetskog vijeća.  

 Uvjeti: srednja stručna sprema, poznavanje rada na PC. Jedna godina radnog iskustva na istim ili 
sličnim poslovima.  

 
23. radno mjesto III. vrste - tehnički suradnik u tajništvu     0 + (1) 
 Priprema materijale za Matične odbore i Vijeća tehničkog /umjetničkog područja, sjednice Vijeća i 

povjerenstava, priprema tekstova za znanstveni časopis, prijepis, pisanje po diktatu, kolacioniranje 
svih prijepisa, na poziv vodi zapisnik sjednica raznih povjerenstava i sjednica Fakultetskog vijeća.  

 Uvjeti: srednja stručna sprema, poznavanje rada na PC. Jedna godina radnog iskustva na istim ili 
sličnim poslovima. 

 
24. radno mjesto III. vrste - voditelj računovodstva  1 
 Priprema i obrađuje kompletnu financijsku dokumentaciju - kontira, priprema za knjiženje i knjiži. Radi 

poslovne promjene po obračunskim jedinicama. Obavlja poslove vezane za izradu periodičnog 
obračuna i završnog računa. Pravilno primjenjuje zakonske propise u djelokrugu svoga rada. 
Usklađuje stanje u glavnoj knjizi sa pomoćnim - analitičkim knjigama. Odgovoran je za ažurnost i 
točnost vođenja glavne knjige I i glavne knjige II. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog 
rukovodioca 

 Uvjeti: srednja stručna sprema. Iskustvo tri godine. 
 
25. položaj III. vrste - voditelj odsjeka - likvidator  1 
 Vodi knjigu ulaznih računa. Kontrolira, piše račune i brine se o pravovremenom plaćanju istih. Prati 

stanje sredstava na žiro-računu. Vodi knjigu izlaznih računa. Vodi sve evidencije vezane za 
studentske bonove i vrši prodaju istih. Obračun autorskih honorara za znanost, honorarnu nastavu i 
Zavod za arhitekturu. Odgovoran je za ažurnost i točnost vođenja pomoćnih knjiga ulaznih i izlaznih 
računa, te za pravilnu primjenu zakonskih propisa u djelokrugu svoga rada. Obavlja i druge poslove po 
nalogu neposrednog rukovodioca. 

 Uvjeti: srednja stručna sprema. Iskustvo tri godine. 
 
26. položaj III. vrste - voditelj odsjeka - blagajnik   1 
 Obavlja sve blagajničke poslove. Obračunava i isplaćuje plaće. obračunava putovanja. Izdaje sve 

vrste potvrda vezane za osobna primanja djelatnika fakulteta. Vrši obračun prijevoza. Radi statistička 
izvješća o isplatama plaća. Vodi blagajnu bonova za studentsku prehranu. Odgovoran je za ažurnost i 
točnost te pravilnu primjenu zakonskih propisa u djelokrugu svoga rada. Obavlja i druge poslove po 
nalogu neposrednog rukovodioca.  

 Uvjeti: srednja stručna sprema ili stručni/preddiplomski studij. Iskustvo tri godine. 
 
27. položaj II. vrste - voditelj odsjeka - blagajnik   0 + (1) 
 Obavlja sve blagajničke poslove. Obračunava i isplaćuje plaće. obračunava putovanja. Izdaje sve 

vrste potvrda vezane za osobna primanja djelatnika fakulteta. Vrši obračun prijevoza. Radi statistička 
izvješća o isplatama plaća. Vodi blagajnu bonova za studentsku prehranu. Odgovoran je za ažurnost i 
točnost te pravilnu primjenu zakonskih propisa u djelokrugu svoga rada. Obavlja i druge poslove po 
nalogu neposrednog rukovodioca.  

 Uvjeti: stručni/preddiplomski studij. Iskustvo tri godine. 
 
28. radno mjesto III. vrste - računovodstveni referent    2 
 Vodi analitičku knjigovodstvenu evidenciju kapitalne imovine i sitnog inventara kao i sve ostale 

popratne knjige vezane za ovaj posao. Vodi obračun amortizacije i revalorizacije. Vodi analitičku 
knjigovodstvenu evidenciju vlastite djelatnosti - zavoda po projektima. Vodi analitičku knjigovodstvenu 
evidenciju Studija dizajna. Vodi analitičku knjigovodstvenu evidenciju znanosti po temama. Vrši 
obračun autorskih honorara za Studij dizajna. Usklađuje analitička knjigovodstva s Glavnom knjigom. 
Odgovoran je za ažurnost i točnost te pravilnu primjenu zakonskih propisa u djelokrugu svoga rada. 
Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. 

 Uvjeti: srednja stručna sprema. Iskustvo tri godine. 
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29. radno mjesto III. vrste - kopirant    1 
 Obavlja sva potrebna kopiranja i umnažanja.  
 Uvjeti: završena srednja stručna sprema. Radno iskustvo jedna godina na istim ili srodnim poslovima.  
 
30. radno mjesto III. vrste - domar na Studiju dizajna  3 
 Obavlja domarsku i domarsko-portirsku službu na Studiju dizajna. Otklanjanja sitne kvarove; kontrolira 

i održava centralno grijanje; priprema prostorije za predavanja; priprema stalke za izložbe; vodi brige o 
ključevima i korištenju namjenskih prostorija; kontrolira ulaske nepoznatih osoba na fakultetu; čuva i 
vodi brige o fakultetskoj imovini; iznosi vreće sa smećem na ulicu radi odvoza; prima i prenosi 
telefonske poruke, osnovna komunikacija sa studentima i profesorima; priprema aparate potrebne 
nastavnicima za predavanja (diaprojektor, grafoskop, episkop); pomaže spremačici pri obavljanju težih 
poslova (rastavljanje i skidanje prozora, itd.), uključuje alarmni uređaj na odlasku. 

 Uvjeti: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo od jedne godine 
 
31. radno mjesto IV. vrste - dostavljač   1 
 Preuzima poštu i dostavlja na Fakultet, te dnevnu prepisku s drugim organizacijama dostavlja na 

poštu i na druga odredišta u gradu. Zajedno s voditeljem urudžbenog zapisnika vodi knjigu dostave i 
preporučenih poštanskih pošiljaka. Za potrebe računovodstva podiže izvode i novac iz banke. Obavlja 
i druge poslove po nalogu tajnika. 

 Uvjeti: Niža stručna sprema. Radno iskustvo od jedne godine.  
 
32. položaj III. vrste - voditelj radionice    1 
 Vodi brigu o održavanju čistoće i raspoređuje radnike u radionici i u službi održavanja čistoće. Obavlja 

poslove struke na održavanju zgrade. 
 Uvjeti: srednja stručna sprema tehničkog smjera. Radno iskustvo u struci dvije godine.  
 
33. radno mjesto III. vrste - tehnički suradnik     0 + (1) 
 Vodi brigu o održavanju čistoće i raspoređuje radnike u radionici i u službi održavanja čistoće. Obavlja 

poslove struke na održavanju zgrade. 
 Uvjeti: srednja stručna sprema tehničkog smjera. Radno iskustvo u struci dvije godine.  
 
 
34. radna mjesta III. vrste - majstori   3 
 Obavlja poslove struke na održavanju zgrade.  
 Prema potrebi rad se organizira u smjenama.  
 Uvjeti: VKV i KV radnik. Radno iskustvo dvije godine u struci.  
 
35. radna mjesta IV. vrste - čistačice   9 + (2) 
 Čišćenje i održavanje prostorija fakulteta, pripremanje prostorija za sjednice, raznošenje pošte u 

zgradi Fakulteta, te obavljanje drugih poslova po nalogu voditelja.   
 Prema potrebi rad se organizira u smjenama. 
 Uvjeti: Niža stručna sprema. Radno iskustvo od jedne godine. 
  
36. radna mjesta IV. vrste - čistačice na Studiju dizajna    1 + (1) 
 Čišćenje i održavanje prostorija fakulteta, pripremanje prostorija za sjednice, raznošenje pošte u 

zgradi Fakulteta, te obavljanje drugih poslova po nalogu voditelja.   
 Prema potrebi rad se organizira u smjenama. 
 Uvjeti: Niža stručna sprema. Radno iskustvo od jedne godine. 
 
Legenda: 
postojeći broj zaposlenika označen je brojkama; a broj planiranih i potrebnih zaposlenika označen je sa: +(X) 
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Članak 3.  

 
 Sukladno čl. 21. st. 1. toč. 23. Statuta Sveučilišta u Zagrebu s ovim Pravilnikom mora 
se suglasiti Senat Sveučilišta u Zagrebu.  
 

Članak 4.  
 

 Po dobivanju suglasnosti iz odredbi članka 3. Tajnik fakulteta objavljuje ovaj Pravilnik 
na oglasnoj ploči AF i dostavlja svim ustrojbenim jedinicama Fakulteta.  
 Pravilnik o ustroju radnih mjesta AF stupa na snagu osmog dana po objavljivanju.  
 

Članak 5.  
 
 Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ustroju radnih mjesta 
na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za Studij arhitekture i Studij dizajna od 
11. studenog 2008. godine i izmjene Pravilnika o ustroju radnih mjesta na Arhitektonskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za Studij arhitekture i Studij dizajna od 01. travnja 2009. 
godine. 
 
 
 
Klasa: 003-05/11-02/01 
Urbroj: 251-63-87-11-1 
Zagreb,  13. rujna 2011.  
 
 
  D e k a n 
  Prof.dr.sc. Lenko Pleština  
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