
Na temelju članka 31. Statuta Veterinarskog fakulteta Fakultetsko vijeće na 3. redovitoj 
sjednici održanoj 18. prosinca 2013. usvojilo je 

PRAVILNIK 
o ustroju i radu znanstveno-nastavnog poligona 

Fakultetsko dobro Dugo Selo 

Članak 1. 

Znanstveno-nastavni poligon (dalje: Poligon) kao ustrojbena jedinica Veterinarskoga fakulteta 
(dalje: Fakultet) koristi se za potrebe nastavnoga, znanstvenog, istraživačkog i stručnog rada 
Fakulteta. 

Članak 2. 

Poligon Fakulteta može se koristiti i multidisciplinarno na razini Sveučilišta u Zagrebu kao i 
za potrebe suradnje u domovini i svijetu. 

Sudjelovanje više ustrojbenih jedinica Fakulteta u ostvarivanju nastavnih i znanstveno
istraživačkih programa na poligonima temelji se na pisanom sporazumu voditelja Poligona, 
pročelnika odnosno predstojnika ustrojbenih jedinica koje sudjeluju u radu poligona. 

Članak 3. 

Prostorna, materijalna i druga razgraničenja na poligonu kada na Poligonu djeluje VIse 
ustrojbenih jedinica Fakulteta rješavaju se međusobnim pisanim sporazumom koji potvrđuje 
Vijeće. 

U slučaju ne postizanja dogovora spor rješava dekan odlukom. 

Članak 4. 

Znanstveno-nastavnim poligonom iz članka 2. ovog Pravilnika rukovodi voditelj. 
Voditelj se imenuje iz reda zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju. 
Voditelja imenuje Vijeće na prijedlog dekana. 
Voditelj neposredno organizira i upravlja radom poligona. 
Voditelj je dužan podnositi izvještaj o radu poligona koji uključuje financijski izvještaj . 
Izvještaj se podnosi Vijeću, Povjerenstvu za znanstveno nastavne poligone (dalje: 
Povjerenstvo) i dekanu jednom godišnje odnosno na temelju zahtjeva navedenih tijela. 
Voditelj je za svoj rad odgovoran dekanu i Vijeću. 



Voditelj se imenuje na razdoblje od dvije godine, te može biti ponovno izabran. 

Članak 5. 

Voditelj poligona za svaku tekuću godinu najkasnije do 31. prosinca dužan je sastaviti 
godišnji plan i program rada koji uključuje financijsko-materijalno poslovanje. 
O prijedlogu plana raspravlja Povjerenstvo, a konačnu odluku o usvajanju planova donosi 
Vijeće. 

Članak 6. 

O planu investicija te izvanrednog održavanju poligona raspravlja Povjerenstvo. 
Prijedlog plana se upućuje Vijeću na konačno usvajanje. 

Članak 7. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na mrežnim stranicama Fakulteta. 

Klasa 012-03/14-0112 
Urbroj 251-61-01/139-14-1 
Zagreb, 9. siječnja 2014. 
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