


 
ODBOR ZA STATUTARNA PITANJA  
 

Klasa: 012-03/21-01/2 

Urbroj: 380-020/173-21-1 

Zagreb, 21. siječnja 2021.  

 

Sveučilište u Zagrebu 

 Rektor 

      Prof. dr. sc. Damir Boras 

  - ovdje- 

 

 

Predmet: Godišnje izvješće o radu Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu za 

razdoblje 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. – dostavlja se 

 

 

Poštovani gospodine rektore, 

 

u skladu s  čl. 34. st. 4. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, u privitku ovoga dopisa dostavljam Vam 

Godišnje izvješće o radu Odbora za statutarna pitanja u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 31. 

prosinca 2020. za sjednicu Senata Sveučilišta u Zagrebu. 

 

  

S poštovanjem, 

 

   Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić, v.r. 

Predsjednik Odbora za statutarna pitanja 

 

Privitak: 

1. Godišnje izvješće o radu Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 1. siječnja 2020. 

do 31. prosinca 2020. 

 

Dostaviti: 

1. Rektoru Sveučilišta u Zagrebu, ovdje 

2. Arhiva, ovdje 
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Odbor za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu, u skladu s čl. 34. st. 4. Statuta Sveučilišta u 

Zagrebu, na svojoj 25. sjednici održanoj 21. siječnja 2021. usvojio je sljedeće 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA STATUTARNA PITANJA SVEUČILIŠTA U 

ZAGREBU ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2020. DO 31. PROSINCA 2020. 

 

Odbor za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu (dalje u tekstu: Odbor) savjetodavno je tijelo Senata 

i Rektorskog kolegija. Nadležnost, sastav i rad Odbora uređeni su u čl. 34. Statuta Sveučilišta u 

Zagrebu. 

Odbor imenovan Odlukom Senata od 12. prosinca 2017. i izmjenama Odluke od 10. travnja 2018., 12. 

lipnja 2018. i 15. rujna 2020. djeluje u sljedećem sastavu:  

• izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić, Pravni fakultet, predsjednik (prof. dr. sc. Davor Derenčinović 

podnio je 20. srpnja 2020. ostavku iz osobnih razloga na mjesto predsjednika Odbora) 

• prof. dr. sc. Željan Maleš, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, zamjenik predsjednika i član 

• akademik Mislav Ježić, Fakultet filozofije i religijskih znanosti, član 

• prof. dr. sc. Ljubo Barbić, Veterinarski fakultet, predstavnik Vijeća biomedicinskoga područja, 

član 

• prof. dr. art. Enes Midžić, Akademija dramske umjetnosti, predstavnik Vijeća umjetničkoga 

područja, član 

• izv. prof. dr. sc. Antonio Starčević, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, predstavnik Vijeća 

biotehničkoga područja, član 

• prof. dr. sc. Mario Grčević, Fakultet hrvatskih studija, predstavnik Vijeća društveno-

humanističkoga područja, član 

• prof. dr. sc. Ivica Završki, Građevinski fakultet, predstavnik Vijeća tehničkoga područja, član 

• prof. dr. sc. Hana Horak, Ekonomski fakultet, predstavnica Vijeća društveno-humanističkoga 

područja, članica 

• prof. dr. sc. Višnja Besendorfer, Prirodoslovno-matematički fakultet, predstavnica Vijeća 

prirodoslovnoga područja, članica 

Tijekom 2020. Odbor je održao osam sjednica od čega su četiri bile u elektroničkom obliku. 

Djelujući u okviru svoje nadležnosti iz čl. 34. st. 1. t. 3. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Odbor je davao 

mišljenja u pripremi općih akata Sveučilišta i njegovih sastavnica. Odbor je davao mišljenja o 

usklađenosti prijedloga općih akata s odgovarajućim zakonima i Statutom Sveučilišta u Zagrebu. O 

prijedlozima pojedinih akata Odbor je višestruko raspravljao na svojim sjednicama s obzirom na to da 

su prijedlozi akata vraćani na doradu. Odbor je prijedloge akata vraćao na doradu ako je utvrdio da su 

nepotpuni, da ih je potrebno nomotehnički doraditi ili su neusklađeni s drugim aktima Sveučilišta, 

odnosno odgovarajućim zakonima. Nakon usvajanja, odnosno primanja na znanje mišljenja i 

preporuka Odbora, Odbor je prijedloge akata upućivao u daljnju proceduru donošenja.  

Poslovnikom o radu Odbora za statutarna pitanja je, u skladu sa Statutom Sveučilišta u Zagrebu, glede 

nadležnosti Odbora utvrđeno sljedeće:  
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Odbor kao savjetodavno tijelo Senata i Rektorskog kolegija, u skladu s čl. 3. Poslovnika o radu 

Odbora za statutarna pitanja, ne istražuje činjenično stanje u pojedinim slučajevima, niti je ovlašten 

djelovati kao prizivno tijelo u odnosu na odluke bilo kojeg tijela Sveučilišta ili sastavnica.  

Odbor kao savjetodavno tijelo Senata i Rektorskog kolegija može donositi mišljenja i odluke samo o 

pitanjima za koje je Odbor nadležan u skladu s odredbama Statuta Sveučilišta i Poslovnika o radu 

Odbora. Zahtjeve koji izlaze izvan okvira nadležnosti Odbora, Odbor neće razmatrati.  

Odbor je raspravljao i dao mišljenje o novim statutima sljedećih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu: 

• Učiteljski fakultet 

• Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 

Odbor je raspravljao i dao mišljenje o izmjenama i dopunama statuta sljedećih sastavnica Sveučilišta u 

Zagrebu: 

• Rudarsko-geološko-naftni fakultet 

• Akademija likovnih umjetnosti 

• Fakultet elektrotehnike i računarstva 

• Grafički fakultet 

• Prehrambeno-biotehnološki fakultet 

• Građevinski fakultet 

• Fakultet strojarstva i brodogradnje 

• Šumarski fakultet 

Odbor se očitovao o zahtjevu Rektorskog kolegija u užem sastavu za davanjem mišljenja u vezi 

rokova za izbor dekana propisanih Statutom Sveučilišta kao i načina provedbe tajnog glasanja u 

uvjetima koronakrize.   

Odbor je raspravljao i dao mišljenje o nacrtima sljedećih pravnih akata Sveučilišta u Zagrebu: 

• Nacrt prijedloga Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele Nagrade “Andrija Štampar“ 

• Nacrt prijedloga Pravilnika o ustroju i djelovanju Centra za istraživanje i prijenos znanja u 

biotehnologiji 

Zaključno, Odbor preporučuje Sveučilištu i njegovim sastavnicama ulagati daljnje i veće napore za 

unapređivanje nomotehnike u svim vrstama općih akata koje donose te ostvarivanje osnovnih ciljeva – 

da norme budu precizne, jasne i dosljedno izražene. Inzistiranje Sveučilišta i sastavnica na tome 

pridonosilo bi ne samo kvaliteti općih akata akademske provenijencije, nego bi imalo i dalekosežni 

edukativni učinak i značenje dobre prakse te svojevrsnog uzora. 

 

      Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić, v.r. 

Predsjednik Odbora za statutarna pitanja 


