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SAVJETOVANJE NA SVEUČILIŠTU U ZAGREBU O NACRTU 

PRIJEDLOGA STATUTA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

(UPUTE I OPIS POSTUPKA) 

1. Opće napomene 

Dana 22. listopada 2022. godine na snagu je stupio Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj 

djelatnosti (Narodne novine, br. 119/22) koji u čl. 109. st. 1. predviđa obvezu visokog učilišta 

uskladiti statut i druge opće akte s njime, i to najkasnije u roku od šest mjeseci od dana njegova 

stupanja na snagu. 

Imajući u vidu navedenu obvezu prilagodbe svojega statuta u šestomjesečnom roku, ali i 

činjenicu da se na temelju te zakonske obveze statuti sastavnica Sveučilišta u Zagrebu (dalje: 

Sveučilište) moraju uskladiti sa Statutom Sveučilišta u Zagrebu (dalje: Statut) Povjerenstvo za 

izradu Nacrta Statuta Sveučilišta u Zagrebu izradilo je Nacrt prijedloga Statuta Sveučilišta u 

Zagrebu. 

Prije nego započne procedura donošenja Statuta, Sveučilište u Zagrebu želi i ovime snažno 

nastoji, pozivajući na suradnju i odgovornost u otvorenom dijalogu i partnerstvu sa svim 

subjektima na Sveučilištu u Zagrebu koji su adresati, uključujući i njegove sastavnice, provesti 

savjetovanje o Nacrtu prijedloga Statuta Sveučilišta u Zagrebu. 

Cilj je ovoga postupka savjetovanja uspostava i održavanje prihvatljive ravnoteže za 

djelotvornim donošenjem novoga Statuta i potrebe za odgovarajućim doprinosom njegovoj 

optimizaciji svih adresata – subjekata na Sveučilištu i njegovim sastavnicama. 

2. Žurne okolnosti 

Šestomjesečni rok prilagodbe  koji istječe 22. travnja 2023. godine, određen člankom 109. st. 1. 

Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, objektivno je prekratak s obzirom na 



složenost Statuta i činjenicu da on zahvaća međusobno različite subjekte: Sveučilište, 34 

sastavnice i druge pravne osobe koje djeluju u sastavu Sveučilišta. To tim više zna li se kako 

sastavnicama i drugim pravnim osobama koje djeluju u sastavu Sveučilišta treba ostaviti 

dovoljno vremena da svoje statute prilagode novom zakonskom okviru, ali i Statutu. 

S obzirom na naznačene žurne okolnosti sudionike savjetovanja poziva se na razumijevanje, 

konstruktivnost, preciznost i djelotvornost. 

3. Sudionici savjetovanja 

Poštujući sveučilišnu autonomiju i akademsku samoupravu i znajući da je Statut vlastiti 

(autonomni) opći akt Sveučilišta, u ovo se javno savjetovanje uključuju adresati toga akta – 

subjekti na Sveučilištu i njegovim sastavnicama, koji se u savjetovanje uključuju javno, imenom 

i prezimenom (ako su fizičke osobe) ili nazivom ustanove (ako su pravne osobe). 

Subjekti – adresati na Sveučilištu i njegovim sastavnicama u savjetovanje se uključuju 

očitovanjima koja se daju putem e-adresa s domenom Sveučilišta, sastavnice ili ustanove koja 

djeluje u sastavu Sveučilišta (primjerice, @unizg.hr, @ffzg.hr, @srce.hr, @sczg.hr), a ovisno o 

tome kojemu subjektu sudionik u raspravi pripada. 

4. Oblik i rok provođenja savjetovanja 

Tijekom trajanja savjetovanja, Nacrt prijedloga Statuta Sveučilišta u Zagrebu dostupan je 

sudionicima savjetovanja na mrežnoj stranici Sveučilišta 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/ . 

Savjetovanje se provodi u elektroničkom obliku, popunjavanjem odgovarajućega obrasca 

dostupnoga na poveznici: https://forms.gle/u4anr14kghKeeS4y9. 

Savjetovanje se provodi od 31. siječnja 2023. do uključivo 15. veljače 2023. godine. 

5. Način očitovanja sudionika u postupku savjetovanja 

Očitovanja sudionika u postupku savjetovanja moraju biti jasna, precizna, sažeta, konkretna  i 

moraju kumulativno sadržavati: 

a) preciznu naznaku pravila Nacrta prijedloga Statuta Sveučilišta u Zagrebu na koje se ono 

odnosi (članak, stavak, točka) 

b) precizno objašnjenje s osjećajem za mjeru razloga zbog kojeg se traži prilagodba, izmjena, 

dopuna, brisanje, premještanje i dr. toga konkretnog pravila 

c) prijedlog normativnog izričaja čitavoga tog pravila kako bi ono trebalo glasiti prema 

shvaćanju sudionika savjetovanja. 

Svaki od navedenih sadržaja očitovanja sudionik mora označiti pripadajućim slovom (a, b i c), 

ovisno o tome o čemu je riječ s obzirom na prethodno naznačeno. 

PRIMJER PRIHVATLJIVOGA KOMENTARA: 

a) [precizna naznaka pravila Nacrta prijedloga Statuta Sveučilišta u Zagrebu na koje se 

očitovanje odnosi (članak, stavak, točka)] 

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/
https://forms.gle/u4anr14kghKeeS4y9


Članak 5. stavak 1. 

b) [precizno i kratko objašnjenje razloga zbog kojeg se traži prilagodba, izmjena, dopuna, 

brisanje, premještanje i dr. toga konkretnog pravila] 

Smatram da je nomotehnički oportunije u tome pravilu kratko izreći samo da je  

        Sveučilište u Zagrebu javna ustanova. Time se u biti ništa ne mijenja, a norma je  

        kraća i preglednija.  

c) [prijedlog normativnog izričaja čitavog pravila kako bi ono trebalo glasiti prema shvaćanju 

sudionika savjetovanja] 

(1) Sveučilište je javna ustanova. 

6. Povratna informacija o provedenom savjetovanju 

Očitovanja sudionika rasprave i sažeto objedinjeno obrazloženje na ta očitovanja Sveučilište će 

objaviti na 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/ . 

Poštovani svi sudionici savjetovanja, unaprijed Vam zahvaljujemo na dostavljenim očitovanjima 

i pridržavanju danih uputa. 

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 Prijedloga Statuta Sveučilišta u Zagrebu,  

prof. dr. sc. Tibor Pentek, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, v.r. 
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