
Na temelju dlanka 54. Statuta Sveudili5ta r zadru (prodi56eni tekst svibanj 2015.) u svezi s dlankom
22'Pravilnikaizdavadke djelatnosti Sveudili5ta uZadru(prosinac 2012.), Senat Sveudili5ta u Zadruna
XII. redovitoj sjednici u akad. god. 201 5.12016. odrLanoj 27. rujna 2016. donio je

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
POSLOVNIKA O RADU POVJERENSTVA ZATZDAVA.TU DJELATNOST

SVEUCILISTA U ZADRU

ilanak 1.
Clanak 2. se mijenja i glasi:
,,PovjerenstYo za izdavadku djelatnost (dalje u tekstu: Povjerenstvo) stalno je radno tijelo Senata
sastavljeno od Sest djelatnika u znanstveno-nastavnom zvanju.
Prorektor zaduLenzaizdava!;tvo po svomje poloZaju dlan, a ujedno i predsjednik povjerenstva.
Po dva nastavnika u Povjerenstvo predlaZu podrudna strudna u1"6u, a imenu.le ih Senat na vrijeme od
detiri godine. ilanovi Pwjerenstvu rog, biii imenovani vise ptita uzastopce.,,

ebnak2.
U ilanku l3.stavak 1. mijenjase igtasi:
,,Prilikom urednidkog i.recenzentskog postupka na sjednicu Povjerenstva poziva se prodelnik odjelaili voditelj znanstveno-istrazivadkog centra koji je piedloZio objavljivanje djela. prodelnik odjeta iti
voditelj znanstveno-istraZivadkog centra izvjeSiuje Povjerenstvo o p."dloz"nom djelu nakon Sto se
prikupe potrebne recenzije. Ako prodelnik odjela ili voditelj znanstveno-istraZivadkog centra ne mogu
nazoditi sjednici, mogu opunomoiiti svojega predstavnika t<ojl ga na sjednici treba zas-tupati..,

ilanak 3.
U ilanku 16. dodaje se stavak 2. koji glasi:
,,U hitnim i opravdanim sludajevima moZe se odrZati elektronska sjednica povjerenstva putem
elektronske po5te. Za pravovaljano odtudivanje na elektronskoj sjednlci predsjednik povjerenstva
treba dostaviti prijedlog odluke elektronskom po5tom o kojoj dlanovi PovjerLnstva odluduju i odrediti
rok do kojega se glasa elektronskom poitom, a koji ne ,rroi. Uiti kraii od 24 sataunutar iadnog dana
za njegovu provedbu. Kod elektronskog glasovanja nazodnim planovima povjerenstva smatraju se
dlanovi koji su glasovali, te se odluka smatra u.ro;"no,, ator;p usvojena vedinom glasova dlanova
Povjerenstva koji su glasovali elektronskorn po5tom. Ctasovanjb na eiektronskoj sjeinici obavlja se
tako da svaki dlan Povjerenstva elektronskom poStom koju salje predsjedniku povjerenstva za po.ledini
prijedlog odluke glasa ,,2A", ,,PROTfV" ili ,,SUZDRZAN';. b rudu povjeren"stva na elektronskoj
sjednici sastavlja se zapisnik koji se potvrduje na prvoj sljede6oj sjednici porijerenstva.,,

ilanak 4.
Ove izmjene i dopune stupaju na snagu danom dono5enja.

\ ri ..
-Glavndtdjnica

-: :

i]
t .\ :,,

rJ.:,

i.

\.*iE

!t
n1tonef,,"!qVri6, dipl. iur.

\.. ,i)..
Dijana Vican


