
                  Statut-odluka-izmjene 2008. 

Na temelju članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju («Narodne 
novine» 123/03, 105/04, 174/04 i 46/07 – u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 50. Statuta 
Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Građevinskog fakulteta (u daljnjem tekstu: Vijeće) 
na svojoj  131. sjednici održanoj 24. rujna 2008.donijelo je 
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama 

STATUTA 
Sveučilišta u Zagrebu, Građevinskog fakulteta 

 
Članak 1. 

 
U Statutu Sveučilišta u Zagrebu, Građevinskog fakulteta kojeg je donijelo Fakultetsko vijeće 
na svojoj sjednici održanoj 15. lipnja 2005. godine i na kojeg je suglasnost dao Senat 
Sveučilišta u Zagrebu 14. listopada 2005., a koji je dva puta mijenjan: 
Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Zagrebu Građevinskog fakulteta 
koje je Fakultetsko vijeće donijelo na svojoj 113. sjednici održanoj 28. veljače 2006., na koju 
je suglasnost dao Senat Sveučilišta u Zagrebu 13. lipnja 2006., i 
Odlukom 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.,   
u članku 16. riječi „upravnim i drugim državnim tijelima“ zamjenjuju se riječima „tijelima 
državne uprave“. 

 
Članak 2. 

 
Članak 43. mijenja se i glasi: «U upravnim stvarima u kojima rješava Fakultet, rješenje 
donosi dekan. 
 
 Dekan može ovlastiti drugu stručnu službenu osobu da poduzima radnje u postupku do 
donošenja rješenja ili da rješava u upravnim stvarima iz nadležnosti Fakulteta. 
 
U drugom stupnju rješava dekan.» 

 
Članak 3. 

 
U članku 45. iza  stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: „Član Vijeća je i jedan predstavnik 
svih zaposlenika Fakulteta kojeg prema posebnom općem aktu  biraju svi zaposlenici.“ 
 
Članak 45. stavak 3. mijenja se i glasi: „Vijeće ima 14 članova iz reda studenata od kojih je 6 
studenata preddiplomskog studija, 4 studenta diplomskog studija, 2 studenta dodiplomskog 
studija i 2 studenta poslijediplomskih studija. 
 

Članak 4. 
 

U članku 47. stavci 1. i 2. brišu se, a dosadašnji stavak 3. postaje stavak 1. 
 

Članak 5. 
Članak 49. briše se. 

 
Članak 6. 

Članak 53. briše se. 
 
 



Članak 7. 
 

U članku 59. u stavku 4. iza riječi izbora briše se točka i dodaju se riječi: „osim za  ponovni 
izbor u zvanje i odgovarajuće radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) koji se 
raspisuje najranije šest mjeseci prije isteka roka od pet godina od prvog izbora. 

 
Članak 8. 

 

U članku 61. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi: „Izuzetno znanstveni novaci 
mogu se zaposliti i bez odobrenja ministra ako Fakultet financira njihov rad, u kojem 
slučaju znanstveni novaci zasnivaju radni odnos u suradničkom zvanju i na radnom mjestu 
asistenta ili višeg asistenta, a mogu se izabrati bez javnog natječaja.“ 
 

Članak 9. 
 

U članku 80.  iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: „Fakultet izvodi i sveučilišni 
dodiplomski studij koji je ustrojen prema prijašnjim propisima te provodi stjecanje doktorata 
znanosti izvan doktorskog studija.“ 

 
Članak 9.a. 

 
Pitanja u svezi sa ustrojem i izvedbom nastave na preddiplomskom i diplomskom te 
postdiplomskom studiju, pravima i obvezama studenata uredit će se posebnim općim aktima. 
 

Članak 10. 
Članci od 83. do 137. brišu se.  
 

Članak 11. 
Članak 151. i 152. brišu se. 

 
Članak 12. 

U članku 154. stavak 2. briše se. 
 

Članak 13. 
 

U članku 156.  stavak 1. riječi „stupanj ili stručni naziv“ zamjenjuju se riječima „naziv magistar 
inženjer građevinarstva kratica mag.ing.aedif“.  
 

Članak 14. 
Članci 157. i 158. brišu se.      
 

Članak 15. 
 
Zadužuje se stručne službe Fakulteta napraviti pročišćeni tekst Statuta. 
 

Članak 16. 
 
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu, nakon dobivene suglasnosti 
Senata Sveučilišta u Zagrebu, danom objave na oglasnoj ploči Fakulteta. 
 
Broj: 64-200-3-369/1-2008.      D E K A N 
Zagreb, 24. rujna 2008. 
 
                   Prof. dr. sc. Mladen Radujković  



 
 

 
 
 
 
Broj: 64-200-3-369/2-2008. 
Zagreb, 13. listopada 2008. 

 
 
SENATU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 
10 000 Zagreb 
 Trg maršala Tita 14 

 
 
U privitku dostavljamo Senatu na davanje suglasnosti Odluku o izmjenama i dopunama 
Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Građevinskog fakulteta koju je donijelo Fakultetsko vijeće 
Građevinskog fakulteta na 131. redovitoj sjednici od 24. listopada 2008.  
 
 
 

D E K A N 
 
 
  

Prof. dr. sc. Mladen Radujković 
 
 

 


