
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DVA ČLANA SVEUČILIŠNOG SAVJETA SVEUČILIŠTA 
U ZAGREBU 

 
  Za članove Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Zagrebu imenuju se    

 
akademik ŽELJKO REINER, 
prof. dr. sc. GVOZDEN SREĆKO FLEGO. 
     

O b r a z l o ž e n j e 
 

Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, br. 123/03., 
198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 63/11., 94/13., 139/13. i 101/14. - u daljnjem tekstu: Zakon) u članku 56. 
stavku 1. Zakona propisano je da Sveučilište ima tijela, a to su: rektorat, senat i Sveučilišni savjet.  

U članku 60. stavku 1. Zakona propisano je da je Sveučilišni savjet tijelo koje brine za 
ostvarivanje djelatnosti sveučilišta prema aktu o osnivanju i statutu. Posebice, Sveučilišni savjet brine o razvoju 
sveučilišta i njegovoj interakciji s društvom u kojem djeluje te raspravlja i potvrđuje strateške i razvojne odluke 
senata, sukladno statutu sveučilišta. 

U članku 60. stavku 3. Zakona propisano je da 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. 

                U članku 60. stavku 4. Zakona propisano je da se postupak kandidiranja članova Sveučilišnog 
savjeta i njihovog razrješenja, trajanje mandata, način zamjene članova kojima je članstvo u Sveučilišnom 
savjetu prestalo prije isteka mandata te način donošenja odluka utvrđuju statutom sveučilišta. 
               U članku 26. Statuta Sveučilišta u Zagrebu propisano je da je Sveučilišni savjet savjetodavno i 
nadzorno tijelo Sveučilišta i ima dvanaest članova.  
   Na poziv Senata po dva člana imenuju Hrvatski sabor 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. 53/10.) za članove Sveučilišnog savjeta u Zagrebu imenovani su zastupnici akademik Željko Reiner 
i prof. dr. sc. Gvozden Srećko Flego. 

Navedenim članovima Sveučilišnog savjeta istekao je zakonski četverogodišnji mandat te je 
rektor Sveučilišta u Zagrebu dr. sc. Aleksa Bjeliš uputio dopis predsjedniku Hrvatskoga sabora (predsjednik 
Hrvatskoga sabora navedeni dopis uputio je Odboru aktom od 1. listopada 2014.), kojim traži imenovanje dva 
člana Sveučilišnog savjeta u Zagrebu.  

Sukladno navedenom, Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora 
zatražio je od Klubova zastupnika Hrvatskoga sabora aktom klasa: 021-13/14-06/09, urbroj: 6521-18-14-03, od 
14. listopada 2014. da Odboru upute prijedloge za imenovanja dva člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u 
Zagrebu, vodeći računa o tome da je u članku 26. Statuta Sveučilišta u Zagrebu propisano da u Savjetu ne mogu 
biti članovi Senata, Rektorskog kolegija u širem sastavu i čelnici sastavnica Sveučilišta. 
  U Odbor su zaprimljeni slijedeći prijedlozi klubova zastupnika: 

- Klub zastupnika HDZ-a za člana Savjeta predlaže zastupnika akademika Željka Reinera, 
- Klub zastupnika SDP-a za člana Savjeta predlaže zastupnika prof. dr. sc. Gvozdena Srećka 

Flegu.  
    
  Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 38. sjednici održanoj 
12. veljače 2015., u skladu s člankom 105., stavkom 1., podstavkom 2.,  člankom 161. stavkom 1. i člankom 273. 
Poslovnika Hrvatskoga sabora jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji podnosi 
Hrvatskom  saboru. 
 
KLASA: 021-13/14-06/09 
URBROJ: 6521-18-15-08 
Zagreb, 12. veljače 2015. 


