
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
Broj: MZ-01-01-365/2-2007. 
Zadar, 12. ožujka 2007. 
 
 Na temelju čl. 7. st. 2. Zakona o osnivanju Sveučilišta u Zadru (Narodne novine, broj 
83/02.), čl. 57. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", 
br. 123/03., 198/03., 105/04. i 174/04.), čl. 14. Statuta Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst, 
rujan 2005.) i t. XII. Pravila o načinu izbora članova Senata Sveučilišta u Zadru (pročišćeni 
tekst, travanj 2005.), Rektor Sveučilišta u Zadru, 12. ožujka 2007., donosi  
 

O D L U K U 
o osnivanju Povjerenstva za izbora članova  

Senata Sveučilišta u Zadru  
 
 

 Osniva se Povjerenstvo za izbor članova Senata Sveučilišta u Zadru za dvogodišnje 
mandatno razdoblje, za akad. god. 2007./2008. i akad. god. 2008./2009. (od 1. 10. 2007. do 
30. 9. 2009.). 
 
 U Povjerenstvo za izbor članova Senata Sveučilišta u Zadru imenuju se: 

1. prof. dr. sc. Zdenko Brusić, predstavnik nastavnika u znanstveno-nastavnim 
zvanjima, za predsjednika 

2. prof. dr. sc. Martin Glamuzina, predstavnik nastavnika u znanstveno-nastavnim 
zvanjima, za člana 

3. mr. sc. Estella Petrić-Bajlo, predstavnica nastavnika u nastavnim zvanjima, za 
člana  

4. Ante Batović, prof., predstavnik suradnika, za člana 
5. Ivan Ražnjević, predstavnik radnika izvan nastave, za člana  
6. Ivan Čirak, predstavnik studenata dodiplomskih, preddiplomskih i 

dodiplomskih studija, za člana 
7. Nikolina Bojčić, dipl. tur. kom., predstavnica studenata poslijediplomskih 

studija, za člana. 
 
 Povjerenstvo za izbor članova Senata Sveučilišta u Zadru nadzire izbore članova 
Senata Sveučilišta u Zadru za dvogodišnje mandatno razdoblje (za akad. god. 2007./2008. i 
akad. god. 2008./2009.). 
 
 Na temelju pojedinačnih izvješća nositelja aktivnosti u postupku izbora članova Senata 
Sveučilišta u Zadru, Povjerenstvo za izbor članova Senata podnosi skupno izvješće o 
rezultatima provedenih izbora, na prvoj idućoj sjednici Senata Sveučilišta u Zadru. 
 
 Zapisnik o radu Povjerenstva za izbor članova Senata Sveučilišta u Zadru potpisuju 
predsjednik i članovi Povjerenstva, a Izvješće o radu predsjednik Povjerenstva. 
 
 Nakon prihvaćanja izvješća Povjerenstva za izbor članova Senata Sveučilišta u Zadru i 
verifikacije mandata novoizabranih članova Senata, rektor i predsjednik Povjerenstva 
supotpisuju i izdaju uvjerenje o verifikaciji mandata novoizabranih članova Senata. 
 
 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
Odluku dostaviti:                      Rektor 
1. Povjerenstvu za izbor članova Senata, 
2. pročelnicima odjela, 
3. Nezavisnom sindikatu znanosti i visokog  
    obrazovanja, Podružnica Sveučilišta u Zadru, 
4. voditeljici Službe poslijediplomskih studija, 
5. Studentskom zboru, 
6. pismohrani.               Prof. dr. sc. Damir Magaš 


