
 
 
 
 

PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA SVEUČILIŠNOG SAVJETA 
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

 
 
 
 
        Razrješuje se na osobni zahtjev član Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Zagrebu 
 
        dr. sc. ŽELJKO HORVATIĆ, profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.  
 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
 
 

Člankom 56. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne 
novine”, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04. i 46/07. - u daljnjem tekstu: Zakon) utvrđeno je da 
Sveučilište ima tijela: rektora, Senat i Sveučilišni savjet. 

Prema članku 60. stavku 3. Zakona, Sveučilišni savjet je tijelo koje brine za 
ostvarivanje djelatnosti sveučilišta prema aktu o osnivanju i statutu.  Sveučilišni savjet ima šest ili 
dvanaest članova i to polovicu članova, među kojima je najmanje jedan student, koje imenuje senat, po 
šestinu članova koje imenuju: osnivač, tijelo (ili tijela) jedinice lokalne samouprave i gospodarska 
komora.   

Temeljem članka 59. Zakona donijet je Statut Sveučilišta u Zagrebu 25. veljače 
2005. Člankom 26. stavkom 3. Statuta Sveučilišta u Zagrebu propisano je da Sveučilišni savjet ima 
dvanaest članova. Na poziv Senata po dva člana imenuju Sabor Republike Hrvatske i Hrvatska 
gospodarska komora, a po jednog člana Grad Zagreb i Grad Varaždin. Mandat članova Savjeta traje 
četiri godine. U slučaju prestanka mandata člana Savjeta prije isteka mandata izabrat će se novi član 
Savjeta koji će dovršiti mandat svog prethodnika.  

Odlukom o imenovanju dva člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Zagrebu 
(“Narodne novine”, br. 143/05) za člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Zagrebu imenovan je dr. 
sc. Željko Horvatić, profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. 

Dopisom klasa: 021-13/08-07/88, od 4. lipnja 2008., dr. sc. Željko Horvatić, profesor 
emeritus Sveučilišta u Zagrebu, zatražio je da ga se, uslijed nemogućnosti obnašanja časne i 
odgovorne dužnosti tog savjetodavnog tijela zbog u međuvremenu nastalih drugih obaveza, razriješi 
dužnosti člana Savjeta Sveučilišta u Zagrebu.    

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 15. sjednici 
održanoj 19. lipnja 2008. raspravljao o navedenom, te je u skladu s člankom 91. podstavkom 3., 
člankom 118. stavkom 2. i člankom 244. Poslovnika Hrvatskoga sabora jednoglasno utvrdio ovaj 
Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi Hrvatskom saboru. 

 
 
 

KLASA: 021-13/08-07/88 
URBROJ: 6521-18-08-02 
Zagreb, 19. lipnja 2008. 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
Sveučilišni savjet i njegov sastav Članak 26.  
 
(1) Sveučilišni savjet je savjetodavno i nadzorno tijelo Sveučilišta. (2) Savjet ima dvanaest članova.  
 
(3) Na poziv Senata po dva člana imenuju Sabor Republike Hrvatske i Hrvatska gospodarska komora  
,a po jednog člana Grad Zagreb i Grad Varaždin 
 
 (7) U slučaju prestanka mandata člana Savjeta prije isteka mandata izabrat će se novi član Savjeta koji će 
dovršiti mandat svog prethodnika.  
 
 


