SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
SEAT

Klasa: 012-03/09-02/11
Urbroj: 380-07/1-09-9
Zagreb, 22. listopada 2009.

Na temelju članka 21. stavka 1. točke 3. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat
Sveučilišta u Zagrebu na 1. sjednici u 341. akademskoj godini (2009/2010)
održanoj 20. listopada 2009. godine donio je

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA SVEUČILIŠTA U
ZAGREBU
Članak 1.
U Statutu Sveučilišta u Zagrebu, kojeg je Senat Sveučilišta u Zagrebu donio 25.
veljače 2005. na 10. sjednici u 336. akademskoj godini, mijenjaju se i dopunjuju
pojedini stavci članka 15. Statuta kako slijedi:
-

U stavku (5) u trećoj rečenici iza riječi „prije“ briše se riječ „zajedničke“ a iza
riječi Senata briše se tekst „i vijeća područja“

-

u stavku (7) iza riječi „na“ briše se riječ „zajedničkoj“, a iza riječi „Senata“
stavlja se točka i briše se tekst „i vijeća područja“;

-

u stavku (8) u prvoj rečenici iza riječi „biraju“ briše se tekst „na zajedničkoj
sjednici“, a iza riječi „Senata“ briše se tekst „i članovi vijeća područja“;

-

u stavku (9) u drugoj rečenici iza riječi „glasova“ dodaje se tekst „ukupnog
broja glasova biračkog tijela“;

-

stavak (11) mijenja se i glasi:
„1. U drugom krugu glasovanja za rektora je izabran onaj predloženik koji
dobije većinu ukupnog broja glasova biračkog tijela.
2. Ako niti jedan predloženik u drugom krugu glasovanja ne dobije potrebnu
većinu, u treći krug glasovanja ulazi onaj predloženik koji je u drugom krugu
dobio veći broj glasova. Ako u drugom krugu glasovanja predloženici za rektora
dobiju jednaki broj glasova, oba ulaze u treći krug.
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3. U trećem krugu glasovanja za rektora je izabran onaj predloženik koji dobije
natpolovičnu većinu ukupnog broja glasova biračkog tijela.
4. Ako u trećem krugu glasovanja niti jedan predloženik ne dobije natpolovičnu
većinu ukupnog broja glasova biračkog tijela, rektor nije izabran i izborni
postupak se ponavlja. U takvom slučaju Senat će odrediti primjerene rokove
izbornog postupka.“
-

u stavku (12) iza riječi „Svim“ briše se riječ „zajedničkim“ a iza riječi „Senata“
briše se tekst „i vijeća područja“.
Članak 2.
Ostali stavci članka 15. Statuta Sveučilišta u Zagrebu ostaju neizmijenjeni.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu 15. dana od dana donošenja.

Rektor
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš
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