
 
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE    
I RAČUNARSTVA   
Unska 3, Zagreb   

 
U Zagrebu, 25. svibnja 2022. 

 
 

Na temelju članka 24. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva, 
Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva je na svojoj 718. 
redovitoj sjednici održanoj 25. svibnja 2022. godine, donijelo 

 
Statutarnu odluku o izmjeni Statuta 

Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva 
 

Članak 1. 
 

U Statutu Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva (klasifikacijska oznaka: 
012-03/16-01/14, urudžbeni broj: 251-67/400-16/6), koji je Fakultetsko vijeće donijelo na 656. 
sjednici održanoj 23. ožujka 2016. godine, a za koji je Senat Sveučilišta u Zagrebu dao suglasnost 
odlukom od 14. lipnja 2016. godine i Statutarnoj odluci o izmjeni Statuta Sveučilišta u Zagrebu 
Fakulteta elektrotehnike i računarstva (klasifikacijska oznaka: 023-01/20-02/1, urudžbeni broj: 251-
67/400-20/63), koju je Fakultetsko vijeće donijelo na 698. sjednici održanoj 3. lipnja 2020. godine, 
a za koju je Senat Sveučilišta u Zagrebu dao suglasnost odlukom od 14. srpnja 2020. godine,  
mijenja se članak 4. stavak 1. tako da se iza riječi “cjeloživotno obrazovanje;” dodaju riječi 
“obrazovanje odraslih; ostalo obrazovanje i poučavanje;” a iza riječi “pružanje stručnih i 
znanstvenih konzultacija;” dodaju se riječi  “organizacija sastanaka i poslovnih sajmova;”. 
 

Članak 2. 
 

  U članku 24. stavku 1. mijenja se točka 5. tako da sada glasi: 
 

“5. usvaja sve financijske prijedloge, planove i izvještaje te donosi proračun i završni račun 
Fakulteta”. 

 
Članak 3. 

 
U članku 25. stavku 6. brišu se riječi “članova Senata i vijeća područja”. 

 
Članak 4. 

 
U članku 26. stavku 2. mijenja se točka 3. tako da sada glasi: 
 
“3. Odbor za specijalističke studije”. 

 
Članak 5. 

 
Ova Statutarna odluka o izmjeni Statuta Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i 
računarstva stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na internetskim stranicama 
Fakulteta, a objavljuje se nakon dobivene suglasnosti Senata Sveučilišta u Zagrebu. 

 
 
Dekan 

 
 
 

       prof. dr. sc. Gordan Gledec 


