
 

 

 

 

 

Povjerenstvo za izradu Nacrta Statuta Sveučilišta u Zagrebu 

Klasa: 011-02/23-02/02 

Urbroj: 251-25-03-04/1-23-3 

Zagreb, 17. ožujka 2023. 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU NA SVEUČILIŠTU U 
ZAGREBU O NACRTU PRIJEDLOGA STATUTA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU Poštovani sudionici savjetovanja,  

zahvaljujemo vam na sudjelovanju u savjetovanju o Nacrtu prijedloga Statuta Sveučilišta u 
Zagrebu, vašem doprinosu savjetovanju i pridržavanju uputa o preciznosti i djelotvornosti danih 

komentara.  

Savjetovanje je provedeno od 31. siječnja . do uključivo 5. veljače . godine (ukupno 16 

dana) u elektroničkom obliku te su u tom razdoblju 43 adresata dostavila svoja očitovanja.  
Povjerenstvo za izradu Nacrta Statuta Sveučilišta u Zagrebu (dalje: Povjerenstvo) pristigle je 

komentare, osvrte, pitanja i prijedloge analiziralo s posebnom pažnjom, odgovarajuće ih 
vrjednovalo i uzelo u obzir prilikom izrade Nacrta Statuta Sveučilišta u Zagrebu. Iznimno cijenimo 

iskazan angažman, akribiju i većinsko pridržavanje uputa o savjetovanju. Sva očitovanja 
pripomogla su optimizaciji pravnih pravila Statuta, ali su također poslužila kao podloga za dodatno dubinsko sagledavanje pravnoga uređenja Statuta, često sa sasvim različitih gledišta.  )majući na umu da se statuti sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, uključujući i provedba javnoga 

savjetovanja o njima, prema uzoru na ovaj Statut, moraju uskladiti sa Statutom Sveučilišta u 
Zagrebu, Povjerenstvo je posebnu pažnju posvetilo odgovorima na očitovanja, koja se nalaze u prilogu ovoga izvješća. )zvješće o provedenom savjetovanju Sveučilište će objaviti na svojoj mrežnoj stranici na 
poveznici:  

http://www.unizg.hr/o-sveucilistu/dokumenti-i-javnost-informacija/dokumenti-

sveucilista/javne-rasprave/savjetovanje-na-sveucilistu-u-zagrebu-o-nacrtu-prijedloga-statuta-

sveucilista-u-zagrebu/. 

Opetovano Vam zahvaljujemo na sudjelovanju i iskazanoj akribiji! S poštovanjem i uz srdačan pozdrav,  predsjednik Povjerenstva za izradu Nacrta Statuta Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Ante Jukić, v. r. koordinator Povjerenstva za izradu Nacrta Statuta Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Tibor Pentek, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, v. r. 

http://www.unizg.hr/o-sveucilistu/dokumenti-i-javnost-informacija/dokumenti-sveucilista/javne-rasprave/savjetovanje-na-sveucilistu-u-zagrebu-o-nacrtu-prijedloga-statuta-sveucilista-u-zagrebu/
http://www.unizg.hr/o-sveucilistu/dokumenti-i-javnost-informacija/dokumenti-sveucilista/javne-rasprave/savjetovanje-na-sveucilistu-u-zagrebu-o-nacrtu-prijedloga-statuta-sveucilista-u-zagrebu/
http://www.unizg.hr/o-sveucilistu/dokumenti-i-javnost-informacija/dokumenti-sveucilista/javne-rasprave/savjetovanje-na-sveucilistu-u-zagrebu-o-nacrtu-prijedloga-statuta-sveucilista-u-zagrebu/


 

OBRAZAC 

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU  

Naslov dokumenta:  )zvješće o savjetovanju o Nacrtu prijedloga Statuta Sveučilišta u 
Zagrebu 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 

provodi savjetovanje: 

 Sveučilište u Zagrebu 

Svrha dokumenta:  )zvješćivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Statuta Sveučilišta u Zagrebu 

Vrsta dokumenta:  )zvješće 

Naziv nacrta zakona, drugog propisa ili 

akta: 

 Nacrt prijedloga Statuta Sveučilišta u Zagrebu 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta:  Sveučilište u Zagrebu 

Koji su predstavnici zainteresirane javnosti bili uključeni u postupak izrade odnosno u rad stručne radne skupine za 
izradu nacrta? 

 Dokument je izradilo Povjerenstvo za izradu Nacrta Statuta Sveučilišta u Zagrebu. Povjerenstvo je osnovano Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu 5. listopada . Uspostavom Povjerenstva vodilo se računa o primjerenoj zastupljenosti predstavnika svih znanstvenih i umjetničkog područja na Sveučilištu u Zagrebu. 
U radu Povjerenstva sudjelovalo je pet pravnika: tri profesora Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dvoje pravnika sa Sveučilišta u Zagrebu glavna tajnica Sveučilišta u Zagrebu i tajnik 
Odbora za statutarna pitanja). Jedan od triju profesora Pravnoga 

fakulteta predsjednik je Odbora za statutarna pitanja. 

Je li nacrt bio objavljen na mrežnoj 
stranici ili na drugi odgovarajući način? 

 

 

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na 

kojoj mrežnoj stranici i koliko je 

vremena ostavljeno za savjetovanje? 

 

 Ako nije, zašto? 

 Nacrt je bio objavljen i dostupan na mrežnoj stranici Sveučilišta u 
Zagrebu (unizg.hr) cijelo vrijeme savjetovanja. 

 

Nacrt je objavljen . siječnja . na mrežnoj stranici u nastavku , a rok je počeo teći od sljedećega dana . siječnja . : 
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/savjetovanje-na-sveucilistu-

u-zagrebu-o-nacrtu-prijedloga-statuta-sveucilista-u-zagrebu/  

 

Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očitovanja? 

 Predstavnici zainteresirane javnosti koji su dostavili svoja očitovanja navedeni su u privitku ovoga obrasca. 
Analiza dostavljenih primjedbi: 

 Primjedbe koje su prihvaćene: 
 Primjedbe koje nisu prihvaćene i obrazloženje razloga za neprihvaćanje: 

 Analiza se nalazi u privitku ovoga obrasca i njegov je sastavni dio. 
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