
 Na temelju čl. 10. st. 1. Zakona o osnivanju Sveučilišta u Zadru ("Narodne novine", 
broj 38/02.), čl. 59. st. 2. t. 11. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
("Narodne novine", br. 123/03., 198/03., 105/04. i 174/04.), te čl. 31. st. 2. t. 11. Statuta 
Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst, rujan 2005.), Senat Sveučilišta u Zadru na svojoj VI. 
redovitoj sjednici u akademskoj godini 2006./2007. održanoj 12. ožujka 2007., donio je 

 

STATUTARNU ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Zadru  

 
Članak 1. 

U Statutu Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst, rujan 2005.) Članak 30. mijenja se i glasi: 
            "Senat je izborno stručno tijelo Sveučilišta u Zadru. 

Mandat članova Senata traje 2 (dvije) akademske godine. 
Senat se bira sukladno ovom Statutu na način kojim se osigurava uravnotežena 

zastupljenost različitih područja znanosti te pojedinih znanstveno-nastavnih sastavnica 
Sveučilišta tako da: 

- svaki odjel koji ima dopusnicu i izvodi dodiplomsku, odnosno preddiplomsku ili 
diplomsku nastavu bira 1 (jednog) člana Senata iz redova nastavnika u znanstveno-nastavnim 
zvanjima redovitog ili izvanrednog profesora, iznimno iz redova docenata,  

- nastavnici u nastavnim zvanjima (predavači, viši predavači, lektori, viši lektori i 
profesori visoke škole) biraju 1 (jednog) predstavnika, 

- suradnici u nastavi (asistenti i viši asistenti) biraju 1 (jednog) predstavnika, 
- suradnici na projektima - znanstveni novaci biraju 1 (jednog) predstavnika, 
- radnici izvan nastave (izvannastavno osoblje) biraju 1 (jednog) predstavnika, 
- studenti dodiplomskih, preddiplomskih i diplomskih studija biraju 3 (tri) predstavnika, 
- studenti poslijediplomskih studija biraju 2 (dva) predstavnika. 
Rektor je član Senata po položaju. 
Prorektori i predstavnik sindikata u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja, 

sudjeluju u radu Senata ali bez prava glasovanja. 
Ravnatelji sveučilišnih centara i ostalih sveučilišnih ustanova i pravnih osoba mogu 

sudjelovati u radu Senata ali bez prava glasovanja. 
Rektor predsjedava sjednicama Senata. 
Rektor može ovlastiti jednog od prorektora da ga zamjenjuje u pripremanju i vođenju 

sjednica Senata." 
 

Članak 2. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
SVEUČILIŠTE U ZADRU 
 

Broj: MZ-01-01-363/1-2007. 
Zadar, 12. ožujka 2007. 

Rektor 

 

Prof. dr. sc. Damir Magaš 

 
 Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Zadru (pročišćeni 
tekst, rujan 2005.) objavljena je na oglasnim pločama Sveučilišta u Zadru 13. ožujka 2007. 
 

SVEUČILIŠTE U ZADRU 
 

Broj: MZ-01-01-363/2-2007. 
Zadar, 13. ožujka 2007. 

Glavna tajnica 
 
 

Antonella Lovrić, dipl. iur. 



SVEUČILIŠTE U ZADRU 
Broj: MZ-01-01-…..1-2007. 
Zadar, … ožujka 2007. 
 
 Na temelju čl. 10. st. 1. Zakona o osnivanju Sveučilišta u Zadru ("Narodne novine", 
broj 38/02.), čl. 59. st. 2. t. 11. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
("Narodne novine", br. 123/03., 198/03., 105/04. i 174/04.), te čl. 31. st. 2. t. 11. Statuta 
Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst, veljača 2005.), Senat Sveučilišta u Zadru na svojoj VI. 
redovitoj sjednici u akademskoj godini 2006./2007. održanoj … ožujka 2007., donio je 

 

STATUTARNU ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Zadru  

 
 

Članak 1. 
U Statutu Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst: veljača 2005.) Članak 30. mijenja se i 

glasi: 
 "Senat je izborno stručno tijelo Sveučilišta u Zadru. 

Mandat članova senata traje 2 (dvije) akademske godine. 
Senat se bira sukladno ovom Statutu na način kojim se osigurava uravnotežena 

zastupljenost različitih područja znanosti te pojedinih znanstveno-nastavnih sastavnica 
Sveučilišta. 

Senat ima 25 (dvadeset pet) članova od kojih je 16 (šesnaest) članova iz redova 
radnika u znanstveno-nastavnim zvanjima redovitog ili izvanrednog profesora, iznimno iz 
redova docenata, Svaki odjel koji ima dopusnicu i izvodi dodiplomsku, odnosno 
preddiplomsku ili diplomsku nastavu bira 1 (jednog) člana Senata iz redova nastavnika 
u znanstveno-nastavnim zvanjima redovitog ili izvanrednog profesora, iznimno iz 
redova docenata, 4 (četiri) studentska predstavnika 3 (tri) studentska predstavnika iz 
redova studenata dodiplomskih, preddiplomskih i diplomskih studija, 2 (dva) studentska 
predstavnika iz redova studenata poslijediplomskih studija, i 3 (tri) predstavnika radnika iz 
redova nastavnika, suradnika i izvannastavnog osoblja 1 (jednog) predstavnika nastavnika 
u nastavnim zvanjima (predavača, viših predavača, lektora, viših lektora i profesora 
visoke škole), 1 (jednog) predstavnika suradnika (asistenata i viših asistenata) i 1 
(jednog) predstavnika radnika izvan nastave (izvannastavnog osoblja). 

Rektor je član Senata po položaju. 
Prorektori, ravnatelji sveučilišnih centara i ostalih sveučilišnih ustanova i pravnih 

osoba i predstavnik sindikata u djelatnosti znanosti i visokog obrazovanja, sudjeluju u radu 
Senata ali bez prava glasovanja. 

Ravnatelji sveučilišnih centara i ostalih sveučilišnih ustanova i pravnih osoba 
mogu sudjelovati u radu Senata ali bez prava glasovanja. 

Rektor predsjedava sjednicama Senata. 
Rektor može ovlastiti jednog od prorektora da ga zamjenjuje u pripremanju i vođenju 

sjednica Senata.  
U roku 30 dana od dana usklađenja ovoga statuta s odredbama Zakona o znanstvenoj 

djelatnosti i visokom obrazovanju, rektor će donijeti Pravila o načinu izbora članova Senata 
Sveučilišta u Zadru sukladno odredbi čl. 58. st. 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju." 

 
Članak 2. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Rektor 

Bilješka: 
Tekst u kurzivu se briše 
Podebljani tekst se dodaje 

Prof. dr. sc. Damir Magaš 


