SVEUČILIŠTE U RIJECI
UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI
Klasa: 602-04/14-02/02
Urbroj: 2170-24-14-05-01
Rijeka, 27. siječnja 2014.
Na temelju članka 36. Statuta Sveučilišta u Rijeci i članka 13. Odluke o osnivanju Centra
za istraživanje djetinjstva Učiteljskog fakulteta u Rijeci, Fakultetsko vijeće Učiteljskog
fakulteta u Rijeci na sjednici održanoj 27. siječnja 2014. usvojilo je

PRAVILNIK
o ustrojstvu i radu Centra za istraživanje djetinjstva Učiteljskog fakulteta u Rijeci

I. Uvodne odredbe
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom, u skladu s Odlukom o osnivanju Centra za istraživanje
djetinjstva, pobliže uređuje ustrojstvo i rad Centra za istraživanje djetinjstva Učiteljskog
fakulteta u Rijeci (u daljnjem tekstu: Centar).
Članak 2.
U pravnom prometu Centar nastupa u ime i za račun Učiteljskog fakulteta u Rijeci (u
daljnjem tekstu: Fakultet) i uz svoj naziv obvezno koristi puni ili skraćeni naziv Fakulteta.
Centar može imati svoj logotip koji se koristi uz logotip Fakulteta.
U uredskom poslovanju Centra koristi se memorandum, štambilji i pečat Fakulteta. U
memorandum, štambilje i pečat Fakulteta može se unijeti naziv „Centar za istraživanje
djetinjstva“.
Članak 3.
Centar zastupa i predstavlja predstojnik Centra.
U izdavanju javnih isprava i preuzimanju financijskih obveza, predstojniku je potrebna
prethodna suglasnost ili supotpis dekana.
II. Djelatnost Centra
Članak 4.
Djelatnost Centra je interdisciplinarno istraživanje djetinjstva rane i predškolske dobi i
primarnog obrazovanja povezivanjem prakse, znanosti i studijskih programa Fakulteta.
Djelatnost Centra ostvaruje se:
 izvedbom znanstvenih i stručnih projekata iz područja djelatnosti
 organiziranjem znanstvenih i stručnih skupova (seminara, konferencija, simpozija,
radionica, okruglih stolova i sl.) iz područja djelatnosti
 izvođenjem programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja polaznika iz područja
djelatnosti imajući u vidu koncept cjeloživotnog učenja
 publiciranjem radova iz područja djelatnosti
 povezivanjem i suradnjom s drugim srodnim organizacijama u zemlji i inozemstvu.
Djelatnost Centra ostvaruje se u okviru djelatnosti Fakulteta.
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III. Ustrojstvo Centra
Članak 5.
Centar je ustrojbena jedinica Fakulteta. Centar nema svojstvo pravne osobe niti
podružnice.
Članak 6.
Centar ima predstojnika, Savjet Centra i administrativnog tajnika.
U radu Centra sudjeluju nastavnici i suradnici Fakulteta te vanjski suradnici koji svoj
znanstveni, nastavni i stručni rad obavljaju u području djelatnosti Centra.
U radu Centra mogu sudjelovati i studenti, te istaknuti stručnjaci iz prakse.
1. Predstojnik
Članak 7.
Predstojnik Centra:
- rukovodi i organizira rad Centra,
- rukovodi znanstvenim i stručnim projektima kojih je nositelj izvedbe Centar,
- provodi odluke fakultetskih tijela koje se odnose na djelatnost Centra i Savjeta
Centra
- izrađuje prijedlog godišnjeg programa rada i financijskog plana Centra
- redovito informira dekana o realizaciji godišnjeg programa rada Centra
- priprema radne materijale za sjednice Savjeta Centra i Fakultetskog vijeća,
- podnosi godišnje izvješće o radu Centra Fakultetskom vijeću i Savjetu Centra
Članak 8.
Predstojnika Centra imenuje Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana.
Predstojnika Centra predlaže dekan iz reda nastavnika Fakulteta izabranih u
znanstveno-nastavno zvanje.
Mandat predstojnika Centra traje tri godine. Ista osoba može biti ponovno izabrana za
predstojnika Centra.
Osoba izabrana za predstojnika Centra sva prava i obveze iz radnog odnosa ostvaruje
temeljem sklopljenog ugovora o radu na znanstveno-nastavnom radnom mjestu na Fakultetu.
Članak 9.
Fakultetsko vijeće može razriješiti predstojnika Centra prije isteka roka na koji je
izabran ako:
- sam zatraži razrješenje,
- ne ispunjava dužnosti predstojnika
- svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša,
- izgubi sposobnost obavljanja dužnosti,
- nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju
radni odnosi dovode do prestanka radnoga odnosa na znanstveno-nastavnom
radnom mjestu.
Postupak razrješenja pokreće obrazloženim prijedlogom dekan.
Prije donošenja odluke o razrješenju, predstojnik Centra ima pravo izjasniti se o
razlozima na kojima se temelji prijedlog za razrješenje.
U slučaju razrješenja, Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana bira novog predstojnika
Centra na način utvrđen ovim Pravilnikom.
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2. Savjet Centra

-

Članak 10.
Savjet Centra je tijelo Centra koje:
brine o ostvarivanju djelatnosti Centra
brine o razvoju Centra i njegovoj interakciji s društvom u kojem djeluje
usvaja godišnji program rada Centra uz prethodnu suglasnost Fakultetskog vijeća
utvrđuje prijedlog financijskog plana Centra i predlaže ga Fakultetskom vijeću na
usvajanje
utvrđuje prijedlog izdavačke djelatnosti Centra, kao dijela izdavačke djelatnosti
Fakulteta
imenuje radna tijela i povjerenstva Centra
potiče suradnju Centra s drugim srodnim organizacijama u zemlji i inozemstvu.
Članak 11.

Savjet Centra ima sedam članova.
Članove Savjeta imenuje Fakultetsko vijeće, na prijedlog dekana, iz redova istaknutih
znanstvenika i stručnjaka iz prakse iz zemlje i inozemstva.
Članak 12.
Mandat članova Savjeta je tri godine. Mandat člana Savjeta može se ponoviti.
Članovi Savjeta biraju između sebe predsjednika na mandatno razdoblje od tri godine.
Ista osoba može biti ponovno izabrana za predsjednika Savjeta.
Na razrješenje predsjednika Savjeta odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga
Pravilnika o razrješenju predstojnika Centra.
Fakultetsko vijeće može razriješiti člana Savjeta Centra prije isteka mandata ako:
- sam zatraži razrješenje
- prestane obavljati poslove ili obnašati dužnost na osnove koje je imenovan za člana,
- ne ispunjava svoju dužnost.
U slučaju razrješenja, Fakultetsko vijeće imenuje novog člana Savjeta sukladno članku
11. ovoga Pravilnika.
Članak 13.
Savjet radi na sjednicama koje saziva predsjednik Savjeta.
Savjet može pravovaljano odlučivati kada je sjednici nazočna većina članova Savjeta.
Savjet odlučuje javnim glasovanjem, natpolovičnom većinom glasova nazočnih
članova Savjeta.
Način rada Savjeta pobliže se uređuje poslovnikom.
3. Administrativni tajnik
Članak 14.
U Centru se ustrojava stručno radno mjesto stručnog suradnika radi provođenja
znanstvenih i stručnih projekata, kao i pomaganja predstojniku Centra u obavljanju
administrativnih i stručnih poslova iz područja djelatnosti Centra.
U stručno zvanje stručnog suradnika može biti izabrana osoba koja je završila
diplomski sveučilišni studij u području društvenih, humanističkih ili obrazovnih znanosti,
koja dobro poznaje engleski jezik i rad na osobnom računalu i koja ima najmanje godinu dana
radnog iskustva u struci.
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IV. Sredstva i prostor za rad
Članak 15.
Sredstva za obavljanje djelatnosti Centra osiguravaju se iz:
- sredstava Fakulteta, za nužne režijske i materijalne troškove
- prihoda Centra ostvarenih na tržištu od istraživačkih i stručnih projekata, naknada
polaznika programa cjeloživotnog učenja, nakladničke djelatnosti, zaklada, donacija te
iz ostalih izvora.
Na raspodjelu prihoda Centra odgovarajuće se primjenjuju odredbe Pravilnika o
raspodjeli prihoda ostvarenih na tržištu od obavljanja djelatnosti Fakulteta.
Ako u obavljanju djelatnosti Centar ostvari dobit, ta se dobit koristi isključivo za
unapređenje rada Fakulteta.
Članak 16.
Financijski plan Centra dio je Financijskog plana Fakulteta.
Novčana sredstva Centra uplaćuju se na žiro račun Fakulteta, preko kojega se obavlja
platni promet Centra.
Naredbodavac za troškove Centra je dekan, a isplaćuje ih na prijedlog predstojnika.
Za financijske obveze Centra odgovara Fakultet.
Članak 17.
Prostor za obavljanje djelatnosti Centra, kao i za sastanke Savjeta Centra,
organiziranje skupova, izvedbu programa cjeloživotnog učenja i sl. osigurava Fakultet u
svome sjedištu.
V. Završne odredbe
Članak 18.
Fakultetsko vijeće imenovat će predstojnika Centra u roku od 30 dana od stupanja na
snagu ovog Pravilnika, a članove Savjeta Centra u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovog
Pravilnika.
Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika raspisat će se nakon prethodno
pribavljene suglasnosti Sveučilišta.
Savjet Centra konstituirat će se i započeti s radom u roku od 30 dana od dana
imenovanja članova Savjeta Centra.
Članak 19.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta.
Dekanica,
prof. dr. sc. Jasna Krstović
Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči 29. siječnja 2014.
Tajnik
Veljko Grozdanić, dipl. iur.
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