
 
 

- U P R A V N O   V I J E Ć E - 

 
 

Na temelju članaka 30. -32. Statuta Sveučilišta Hercegovina,  

Upravno vijeće Sveučilišta na 2. sjednici održanoj 22. prosinca 2020. godine donosi 

 

POSLOVNIK O RADU 
Upravnog vijeća Sveučilišta Hercegovina 

 
 

Članak 1. 
(1) Ovim Poslovnikom utvrđuje se način rada Upravnog vijeća (UV) Sveučilišta Hercegovina (u daljnjem 

tekstu: Sveučilište). 

 

Članak 2. 
(1) Upravno vijeće obavlja poslove utvrđene Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH, Zakonom o 

visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu i Statutom Sveučilišta, što uključuje 

sljedeće: 

a) daje prethodnu suglasnost na Statut Sveučilišta; 

b) donosi Pravilnik o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, na prijedlog Rektora, uz prethodno 

 pribavljeno mišljenje Senata; 

c) utvrđuje planove financiranja i razvoja; 

d) donosi godišnji program rada Sveučilišta na prijedlog Senata Sveučilišta; 

e) donosi financijski plan i usvaja godišnji obračun; 

f) usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad Rektora ili dekana/ravnatelja u domenu financijskog poslovanja; 

g) odlučuje o korištenju sredstava  sukladno statutu; 

h) odgovara osnivaču za financijske rezultate rada Sveučilišta; 

i) podnosi osnivaču izvješće o poslovanju Sveučilišta najmanje jednom godišnje; 

j) donosi odluku o osnivanju i prestanku rada ustrojbenih jedinica na prijedlog Senata; 

k) donosi odluku o osnivanju, ukidanju i statusnim promjenama, sukladno zakonu i statutu; 

l) donosi i druge opće akte sukladno zakonu i statutu Sveučilišta; 

m) odlučuje o prigovorima zaposlenika na odluke tijela Sveučilišta koja su u prvom stupnju odlučivala o 

 pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa i 

n) obavlja i druge poslove sukladno zakonu i statutu, prema ovo poslovniku. 
 

Članak 3. 
(1) Na prvoj konstituirajućoj sjednici članovi Upravnog vijeća Sveučilišta, biraju Predsjednika i zamjenika za 

razdoblje od četiri (4) godine. 

(2) Nakon što isteknu mandati članovima Upravnoga vijeća, i budu imenovani članovi u novom sazivu, 

konstituirajuću sjednicu novoga Upravnoga vijeća priprema i saziva predsjednik iz prethodnog saziva, i njome 

rukovodi, sve do izbora novog predsjednika Upravnoga vijeća Sveučilišta.  

 

Članak 4. 
(1) Predsjednik Upravnog vijeća dužan je brinuti se o radu Upravnog vijeća. 

(2) Predsjednik Upravnog vijeća brine o pravilnoj primjeni Poslovnika te saziva sjednice Vijeća, i njima 

rukovodi.  



(3) U slučaju nedoumica, odredbe Poslovnika tumači Predsjednik, nakon izjašnjavanja većine članova 

Upravnog vijeća pisanim izjašnjavanjem ili usmenim izjašnjavanjem na sjednici Upravnog vijeća. 

(4) Sjednice Upravnog vijeća Predsjednik saziva po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Predsjednik 

Upravnog vijeća dužan je sazvati sjednicu Upravnog vijeća i na prijedlog najmanje troje članova Upravnog 

vijeća, Rektora Sveučilišta ili jedne sastavnice Sveučilišta i to u roku od petnaest dana od dana podnošenja 

zahtjeva. 

(5) Ukoliko Predsjednik Upravnog vijeća ne postupi po zahtjevu iz prethodnog stavka, sjednicu Upravnog 

vijeća sazvat će ovlašteni predlagatelj. 

 

Članak 5. 

(1)  Sjednicom Upravnog vijeća predsjedava Predsjednik Upravnog vijeća, a u njegovoj odsutnosti, zamjenik 

ili ako je i on odsutan, član Upravnog vijeća kojeg odredi predsjednik. 

(2)  U slučaju da predsjednik u svojoj odsutnosti nije odredio osobu koja će predsjedavati sjednici Upravnog 

vijeća, to će na sazvanoj sjednici odlučiti nazočni članovi Upravnog vijeća. 

(3)  Predsjednik Upravnog vijeća otvara sjednicu i daje objašnjenja u vezi s radom sjednice te obavijesti o 

drugim pitanjima. 

(4)  Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje broj nazočnih članova Upravnog vijeća i članova koji su ga 

obavijestili da su spriječeni prisustvovati sjednici, i konstatira za zapisnik. 

(5)  Predsjednik Upravnog vijeća otvara raspravu o dnevnome redu. 

(6) Predsjednik može predložiti dopunu dnevnog reda na samoj sjednici. 

(7) Predsjednik Upravnog vijeća vodi sjednicu, osigurava red i brine se o učinkovitosti rada sjednice. 

 

Članak 6. 
(1) Upravno vijeće obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama. 

(2) Uz poziv, u pravilu, na uvid se dostavlja i popratni materijal vezan za točke dnevnog reda. 

(3) Sjednice Upravnog vijeća održavaju se najmanje četiri puta godišnje. 

(4) Sjednica Upravnog vijeća saziva se najmanje sedam (7) dana prije dana održavanja sjednice. Iznimno, u 

hitnim slučajevima, sjednica se može sazvati i u kraćem roku, najmanje 24 sata prije početka sjednice. 

(5) Uz poziv u kojem se određuje dan, sat i mjesto sjednice, svim članovima Upravnog vijeća bit će 

dostavljen i pisani materijal s prijedlogom dnevnog reda. 

(6) Sjednica Upravnog vijeća može se u slučajevima hitnosti ili drugog opravdanog razloga održati 

elektroničkim putem, o čemu odlučuje Predsjednik Upravnog vijeća. 

(7) U slučaju održavanja sjednice na način iz prethodnog stavka, članovi Vijeća dužni su se na svaku točku 

dnevnoga reda zasebno očitovati pisanim putem. 

(8) O sjednici Upravnog vijeća održanoj elektroničkim putem Tajnica Vijeća dužna je sastaviti zapisnik. 

 

Članak 7. 
(1) Članovi Upravnog vijeća dužni su prisustvovati sjednicama Upravnog vijeća. 

(2) Član koji nije u mogućnosti prisustvovati sjednici Upravnog vijeća dužan je o tome unaprijed obavijestiti 

predsjednika ili tajnicu Upravnog vijeća. 

(3) Članu Vijeća koji ne sudjeluje u tri uzastopne sjednice Vijeća ili se ne izjasni o točkama usvojenog 

dnevnog reda na tri uzastopne sjednice predsjednik Vijeća može privremeno, a najduže u trajanju 90 dana, 

uskratiti pravo glasa na sjednicama Vijeća. 

 

Članak 8. 
(1) Sjednici Upravnog vijeća nazoče Rektor Sveučilišta i glavna tajnica, koji imaju pravo aktivnog 

sudjelovanja u radu Upravnog vijeća, ali bez prava glasovanja. Sjednici prisustvuje i tajnica Upravnog vijeća. 

(2) Po potrebi, na sjednicu se mogu pozivati i druge osobe ukoliko je njihovo sudjelovanje potrebno za 

kvalitetniji rad Upravnog vijeća. 

 

Članak 9. 
(1) Glasovanje na sjednici Upravnog vijeća je javno, osim ukoliko iz opravdanog razloga odlukom Vijeća 

sjednica bude zatvorena za javnost. 

(2) Upravno vijeće pravovaljano raspravlja i odlučuje ako su na sjednici prisutna najmanje četiri (4) člana, a 

odluke donosi natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Upravnog vijeća. 

(3) Pojavi li se u raspravi točka kod koje postoji sukob interesa za pojedinog člana Upravnog vijeća, što može 

negativno utjecati na samostalnost u odlučivanju, član će o tome obavijestiti predsjednika Upravnog vijeća, a 



predsjednik će odlučiti o njegovom daljnjem postupanju za tu točku. 
 

Članak 10. 
(1) O radu sjednice Upravnog vijeća vodi se zapisnik, te se isti uredno čuva u arhivi Sveučilišta. 

(2) Sjednice Upravnog vijeća tonski se snimaju i tonski zapis sjednica, kao povjerljivi materijal, pohranjuje 

se na za to predviđeno mjesto, a za snimanje i pohranu tonskoga zapisa zadužena je Tajnica Upravnog vijeća.  

(3) Vođenje i čuvanje zapisnika sjednica Upravnog vijeća Sveučilišta povjerava se tajniku Upravnoga vijeća.  

(4) Zapisnik sadrži: osnovne podatke o prisutnima, dnevnom redu, bitnim prijedlozima iznesenima u 

sjednici, provedenoj raspravi i donesenim odlukama i zaključcima. 

(5) Zapisnik se najkasnije u roku od 8 dana od održavanja sjednice dostavlja svim članovima Upravnog 

vijeća te, ovisno o donesenim odlukama, i drugim zainteresiranim osobama odnosno institucijama. 

(6) Prema odobrenju predsjednika, tajnik Upravnog vijeća daje potrebne obavijesti sredstvima javnog 

priopćavanja. 

 

Članak 11. 
(1) Kod izglasavanja odluke ili zaključka treba navesti je li ista donijeta jednoglasno, a ako nije onda navesti 

koliko je glasova bilo za, koliko protiv i koliko suzdržanih. 

(2) Svaki član Upravnog vijeća koji se suzdržao ili glasovao protiv nekog zaključka ili odluke ima pravo 

zahtjevati da se u zapisnik unesu razlozi njegovog izjašnjavanja, ne izjašnjavanja ili suzdržanosti. 

 

Članak 12. 
(1) Zapisnik sa sjednice Upravnoga vijeća potpisuju predsjedatelj i zapisničar (tajnik).  

(2) Na prvoj sljedećoj sjednici vrši se verifikacija i potpisivanje zapisnika s prethodne sjednice. 

 

Članak 13. 
(1) Prijedlog dnevnog reda što se dostavlja uz poziv, utvrđuje predsjednik Upravnog vijeća u dogovoru s 

Rektorom Sveučilišta. 

(2) Prijedlog dnevnog reda može predložiti i Rektor Sveučilišta, u slučaju da se ista saziva na njegov zahtjev. 

(3) Konačni sadržaj dnevnog reda utvrdit će se na samoj sjednici Upravnog vijeća. 

 

Članak 14. 
(1) Sudionik u raspravi na sjednici može i treba govoriti samo o pitanju o kojem se vodi rasprava. 

(2) Ako se govornik udalji od utvrđenog dnevnog reda predsjedatelj će ga upozoriti da se drži dnevnog reda. 

(3) Ako se govornik i poslije upozorenja ne drži dnevnog reda predsjedatelj ga je dužan upozoriti, a ako i 

dalje postupa suprotno, predsjedatelj mu može oduzeti riječ. 

(4) Isto tako, predsjedatelj u cilju operativnijeg rada može utvrditi potrebno vrijeme izlaganja svakog 

govornika. 

 

Članak 15. 
(1) Kada se raspravlja o određenom pravnom ili drugom aktu, svaki član Upravnog odbora i Rektor mogu 

podnositi prijedloge odnosno amandmane. 

(2) Na prijedlog ili amandman članovi Upravnoga vijeća se izjašnjavaju: za, protiv ili suzdržan. 

(3) Po završetku rasprave na predloženi akt, isti se stavlja na izglasavanje, zajedno s usvojenim 

amandmanima. 

(4) O svakoj točki dnevnoga reda, gdje je predviđena odluka ili zaključak, članovi Upravnoga vijeća glasuju 

nakon što ih na to pozove Predsjednik Upravnoga vijeća, a nakon glasovanja, Predsjednik konstatira rezultat 

glasovanja i proglašava odluku ili zaključak donesenim ili ne. 

 

Članak 16. 
(1) Sjednica Upravnog vijeća odgađa se, odnosno prekida, u slučajevima: 

a) Kada je broj nazočnih članova manji od potrebnog kvoruma. 

b) Kada se zbog tematske dužine sjednica ne može dovršiti istog dana. 

c) Kada je za određenu tematiku potrebno pribaviti mišljenje ili suglasnost treće strane, tijela i 

ustrojbenih jedinica Sveučilišta, 

d) Kada je potrebno naknadno pribavititi potrebnu dokumentaciju. 

(2) U slučaju odgode ili prekida, predsjednik Upravnog vijeća zakazat će datum i satnicu nastavka sjednice. 

 

Članak 18. 



(1) Primjene odredaba ovog Poslovnika osigurava predsjednik Upravnog vijeća. 

(2) Izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog vijeća donose se na način na koji je donesen Poslovnik. 

 

Članak 19. 
(1) Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom usvajanja. 

(2) Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaju važiti odredbe prethodno usvojenih poslovnika Upravnoga 

vijeća Sveučilišta Hercegovina. 

 

 

U Bijakovićima, 22. prosinca 2020. 

 

Broj: R-247-1-1/20 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 
 

________________________ 

Ivica Šmigoc 


