
Izvješće o savjetovanju s javnošću 

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 
U POSTUPKU DONOŠENJA STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA 

SVEUČILIŠTA U ZAGREBU FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA (DALJE U TEKSTU: FER) 
 

Nositelj izrade izvješća: FER 
Mjesto, datum: 30. lipnja 2022. godine 

Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s 
javnošću  

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta 

Sveučilišta u Zagrebu FER-a 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / 
provedbu savjetovanja  

Tajništvo FER-a  

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se 
njime žele postići uz sažetak ključnih pitanja 

Izmjenama i dopunama Statuta FER-a omogućava se Fakultetu 
prijava na natječaje za dodjelu sredstva za obrazovanje odraslih te se 
provodi usklađivanje odredbi Statuta FER-a s odredbama Zakona o 
javnoj nabavi i Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike 
Hrvatske. 

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

 

Razdoblje provedbe savjetovanja  

 

Navesti poveznicu na internetsko mjesto odnosno portal: 

 https://www.fer.unizg.hr/oferu/savjetovanja_s_javnoscu 

 

Navesti razdoblje trajanja savjetovanja: 21. travnja– 21. svibnja 
2022. godine 

Navesti razloge za provedbu savjetovanja u kraćem roku (ako je rok 
kraći od 30 dana):  

 - 

Pregled osnovnih pokazatelja uključenosti 
savjetovanja s javnošću  

Navesti skupne podatke o zaprimljenim primjedbama i prijedlozima: 

- zaprimljen prijedlog Voditeljice Kadrovske službe u 

svojstvu predstavnice zaposlenika iz redova tehničkog i 

administrativnog osoblja 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja 
i prijedloga s obrazloženjem razloga za 
neprihvaćanje  

 

Pristigla je jedna primjedba koja je usvojena. 

Ostali oblici savjetovanja s javnošću  Javna rasprava članova Fakultetskog vijeća FER-a 

Troškovi provedenog savjetovanja  - 
 

Prilog 1. Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih primjedbi 

Redni 
broj 

Sudionik 
savjetovanja (ime i 
prezime pojedinca, 
naziv organizacije) 

Članak ili drugi dio 
nacrta na koji se 

odnosi prijedlog ili 
mišljenje 

Tekst zaprimljenog 
prijedloga ili mišljenja 

Status prijedloga ili mišljenja 
(prihvaćanje/neprihvaćanje s  

obrazloženjem)  

1.  Jelena Lončar, 
voditeljica Kadrovske 
službe - u svojstvu 
predstavnice 
zaposlenika iz redova 
tehničkog i 
administrativnog 
osoblja  

Članak 15. stavak 3. 
Statuta FER-a. 

Prijedlog da se u Statut 
FER-a uvrsti odredba 
koja bi propisivala da 
Fakultetsko Vijeće nije 
upravljačko tijelo za 
poslove javne nabave. 

Prijedlog je prihvaćen. 

 


