Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Zagrebačka 30
52100 Pula
KLASA: 003-08/15-02/71
URBROJ: 380-01-18-26
U Puli, 31. listopada 2018. godine
Na temelju članka 29., članka 33. i članka 34. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Senat
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli je na 21. sjednici održanoj 31. listopada 2018. godine donio
sljedeću
ODLUKU
o postupku kandidiranja i izbora člana Sveučilišnog savjeta
I.
Pokreće se postupak kandidiranja i izbora jednog člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja
Dobrile u Puli (u daljnjem tekstu: Savjet) iz redova nastavnika u znanstveno-nastavnom
odnosno umjetničko-nastavnom zvanju, na mandatno razdoblje od izbora za člana Savjeta na
sjednici Senata do isteka mandata postojećeg saziva Savjeta.
II.
Izborno povjerenstvo (dalje: Povjerenstvo) za prikupljanje kandidatura i provođenje
postupka izbora člana Savjeta imenuje se u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Robert Zenzerović
2. Izv. prof. dr. sc. Giorgio Sinković
3. Greta Terman, dipl. iur.
III.
Kandidaturu za člana Savjeta podnosi znanstveno-nastavna odnosno umjetničko-nastavna
sastavnice Sveučilišta (dalje: sastavnice) u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ove
Odluke.
Kandidata za člana Savjeta bira stručno vijeće sastavnice iz redova sveučilišnih nastavnika.
Kandidatura se sastoji od potpisane prijave koju potpisuje čelnik sastavnice i odluke stručnog
vijeća sastavnice o izboru kandidata.
Kandidatura se predaje na rektorat Sveučilišta, na adresi Zagrebačka 30, Pula s naznakom
„Izborno povjerenstvo za prikupljanje kandidatura i provođenje postupka izbora člana
Savjeta“.
IV.
Po završetku postupka kandidiranja, Povjerenstvo je dužno u roku od 7 dana razmotriti
pristigle kandidature i sve kandidate za članove Savjeta uvrstiti na listu prijedloga kandidata
po abecednom redu prezimena.
Listu prijedloga uz izvješće o postupku podnošenja kandidatura Povjerenstvo je dužno uputiti
rektoru u daljnjem roku od 3 dana.
Rektor je dužan u roku od 15 dana od dana primitka Liste prijedloga kandidata sazvati
sjednicu Senata na kojoj će se javnim glasovanjem izabrati član Savjeta.

Izabran je kandidat koji dobije najveći broj glasova Senata.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na mrežnim stranicama.
Rektor
Prof. dr. sc. Alfio Barbieri, v.r.
Dostaviti:
1. Sastavnice Sveučilišta
2. Članovima Povjerenstva
3. Arhiva

