
         
          Odl.o izmj.i dop.Statuta-164 

Na temelju članka 50. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Građevinskog fakulteta Fakultetsko 

vijeće na 164. redovitoj sjednici 22. svibnja 2013. godine donijelo je  

 

 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama 

STATUTA 

Sveucilišta u Zagrebu Gradevinskog fakulteta 

 

Članak 1. 

 

U Statutu Sveučilišta u Zagrebu, Građevinskog fakulteta kojeg je donijelo Fakultetsko 

vijeće na svojoj sjednici održanoj 15. lipnja 2005. godine, a na kojeg je suglasnost dao Senat 

Sveučilišta u Zagrebu 14. listopada 2005. godine., Odluci o izmjenama i dopunama Statuta 

Sveučilišta u Zagrebu Građevinskog fakulteta, koju je Fakultetsko vijeće donijelo na svojoj 

113. redovitoj sjednici održanoj 28. veljače 2006., na koju je suglasnost dao Senat Sveučilišta 

u Zagrebu 13. lipnja 2006., Odluci o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Zagrebu 

Građevinskog fakulteta, koju je Fakultetsko vijeće donijelo na svojoj 115. redovitoj sjednici 

održanoj 17. svibnja 2006. na koju je suglasnost dao Senat Sveučilišta u Zagrebu 13. lipnja 

2006., Odluci o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Zagrebu Građevinskog fakulteta, 

koju je Fakultetsko vijeće donijelo na svojoj 131. redovitoj sjednici održanoj 24. rujna 2008., 

Odluci o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Zagrebu Građevinskog fakulteta, koju 

je Fakultetsko vijeće donijelo na svojoj 136. redovitoj sjednici održanoj 20. svibnja 2009. te 

Odluci o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Zagrebu Građevinskog fakulteta, koju 

je Fakultetsko vijeće donijelo na svojoj 142. redovitoj sjednici održanoj 7. travnja 2010. na 

koju je suglasnost dao Senat Sveučilišta u Zagrebu 20. rujna 2010., 

 

članak 47. mijenja se i glasi: 

  

„Studentski zbor Fakulteta bira studentske predstavnike u Fakultetsko vijeće i druga 

tijela Fakulteta, najkasnije u roku od 3 mjeseca od provedenih izbora za studentski zbor 

Fakulteta.  

 

Studentski predstavnici čine najmanje 15 % ukupnog broja članova Fakultetskog 

vijeća, a broj studentskih predstavnika u ostalim tijelima Fakulteta određuje se temeljem 

općih akata Fakulteta“. 

 

Članak 2. 

 

Zadužuju se stručne službe Fakulteta da naprave redakcijski-pročišćeni tekst. 

 

 

 

 

 

 

Članak 3. 

 



Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu, nakon dobivene 

suglasnosti Senata Sveučilišta u Zagrebu, osmog dana od objave na oglasnoj ploči Fakulteta. 
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