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ZAPISNIK XII. Izborne SJEDNICE VIJEĆA ODSJEKA PEDAGOGIJE

12. IZBORNA sjednica Vijeća Odsjeka za PEDAGOGIJU u akademskoj godini 2017./2018.
održana 12. lipnja 2017. u 9:30 sati Poljička cesta 35 u prostoru Vijećnice. Izborna sjednica je
najavljena na prethodnoj 11. sjednici kada su Odsjeku predočeni Životopis i Program rada
kandidatkinje za Pročelnicu.
Poziv i materijali za sjednicu upućeni su elektroničkom poštom dana 28. svibnja. Sjednica je
trajala do 11 sati.
Sjednici su prisustvovale članice Vijeća Odsjeka: prof. dr. sc. Maja Ljubetić; prof. dr. sc. Ivana
Batarelo Kokić; doc. dr. sc. Ines Blažević; doc. dr. sc. Tonća Jukić, pročelnica; doc. dr. sc.
Morana Koludrović; dr. sc. Anita Mandarić Vukušić, pred., zamjenica pročelnice; mr. sc. Joško
Barbir, asist; Sani Kunac asist; predstavnica diplomskog studija Iva Donelli, studentica.
Odsutna predstavnica preddiplomskog studija Josipa Šalinović, studentica. Od ukupno 10
članova/članica Vijeća odsjeka pedagogije prisustvovalo je 9 te je utvrđen potreban kvorum
izborne sjednice.
Pročelnica Tonća Jukić otvorila je sjednicu, predložila dnevni red koji usvojen jednoglasno.

DNEVNI RED:
1. Ovjera Zapisnika s 11. sjednice Vijeća Odsjeka za pedagogiju u akademskoj godini
2017. / 2018.
2. Izbor pročelnice Odsjeka
3. Imenovanje zamjenika/zamjenice pročelnice Odsjeka
4. Razno

Ad. 1.
Zapisnik 11. sjednice Vijeća odsjeka u akademskoj godini 2017. /2018. usvojen jednoglasno.
Zapisnik je po ovjeri objavljen na web stranici Odsjeka u repozitoriju Sjednica odsjeka.

Ad. 2.
Pročelnica otvara točku dnevnog reda izbora pročelnice Odsjeka za pedagogiju za trogodišnje
mandatno razdoblje akademskih godina: 2018./2019., 2019./2020. i 2020./2021. u kojoj se ona
kao jedina kandidatkinja prijavila.
Prema Statutu i Pravilniku na prethodnoj sjednici je predložena doc. dr. sc. Tonća Jukić za
pročelnicu Odsjeka. Elektroničkim putem 28. svibnja je članicama Vijeća odsjeka dostavljen
Životopis sa popisom radova predložene Tonće Jukić te njen Program rada za naredno
mandatno razdoblje.
Doc. dr. sc. Tonća Jukić prema Pravilniku o ustroju i djelovanju odsjeka čl. 12, nakon izbora
dekanici dostavlja Životopis i Program rada uz Zapisnik provedenih izbora.
Drugih prijedloga, za izbor pročelnice Odsjeka za pedagogiju u narednom mandatu, nije bilo.
Vijeće jednoglasno donosi ODLUKU kojom predlaže kandidatkinju doc. dr. sc. Tonću Jukić
za izbor pročelnice za trogodišnje mandatno razdoblje akademskih godina: 2018./2019.,
2019./2020. i 2020./2021..
Pročelnica daje riječ tajnici Odsjeka Vesna Matijaš Rakonjac, dipl. iur., za objavu procedure
izborne sjednice. Potom Pročelnica predlaže članice/člana Povjerenstva za provedbu izbora
pročelnice. Predloženo Povjerenstvo za provedbu izbora: doc. dr. sc. Ines Blažević,
(predsjednica), mr. sc. Josip Barbir, asist (član) i studentica Iva Donelli (članica). Predložen-e
prihvaćaju članstvo u Povjerenstvu. Glasovalo se o prijedlogu, nakon čega je imenovano
Povjerenstvo.
Povjerenstvo provodi postupak izbora pročelnice u akad. god. 2018./2019., 2019./2020. i
2020./2021., tajnim glasovanjem na glasačkim listićima o čemu je sačinjen Zapisnik. Nakon
provedbe izbora predsjednica povjerenstva Ines Blažević čita Zapisnik o provedenom postupku
izbora za naredni trogodišnji pročelnički mandat. Svih 9 prisutnih je pristupilo glasovanju.
Vijeće jednoglasno potvrđuje izbor pročelnice Odsjeka za pedagogiju doc. dr. sc. Tonće Jukić,
za naredno mandatno trogodišnje razdoblje s početkom akademske godine 2018./2019.
Zapisnik Povjerenstva s usvojenim prijedlogom poslan je dekanici prof. dr. sc. Gloriji Vickov
i tajnici ustanove Maji Kuzmanić za Fakultetsko vijeće na usvajanje.

Ad. 3.
Sukladno Statutu Fakulteta ( čl. 17. st 1.) pročelnica Odsjeka za pedagogiju imenovala je dr. sc.
Anitu Mandarić Vukušić, pred. svojom zamjenicom. Mandat zamjenice poklapase s mandatom
pročelnice. Odsjek je upoznat s ovim imenovanjem. Objava imenovanja proslijeđena je
Fakultetskom vijeću i dekanici na odobrenje.

Ad. 4.
ECTS predstavnica Odsjeka za pedagogiju na Fakultetu
Na traženje dosadašnje ECTS predstavnice doc. dr. sc. Morane Koludrović, pročelnica je
predložila da Odsjek izabere novu predstavnicu. Pročelnica predlaže dr. sc Anitu Mandarić
Vukušić, koja je s prijedlogom suglasna. Drugih prijedloga nije bilo te se pristupilo glasovanju.

Odsjek donosi odluku da ECTS predstavnica Odsjeka bude dr. sc. Anita Mandarić Vukušić,
pred., od sljedeće akademske godine 2018./2019.
Odluka Vijeća Odsjeka uputit će se putem dopisa dekanici Fakulteta.

Prijedlozi izmjena za otvaranje i obračune putnih naloga
Pročelnica predstavlja Poslovni postupnovnik o putnim nalozima (Poslovnim procedurama)
koji je prodekanica Irena Mišurac predstavila na sastanku pročelničkog kolegija uz prisustvo
djelatnica Računovodstva i tajnica odsjeka.
Po naputku prodekanice za financije koja je dostavila pravilnik, pročelnica je upoznala vijeće
Odsjeka sa sadržajem da bi do 13. lipnja poslala povratne informacije zaposlenika/-ica Odsjeka.
Postupovnik je predočen projekcijom te je pročelnica točku po točku upoznala s predloženim
materijalom za otvaranje i obračune putnih naloga i to vrlo detaljno. Uz Postupnovnik je
pročitan prijedlog Odluke o korištenju osobnog automobila, u vezi kojeg su u tijeku pravne
konzultacije između uprave Fakulteta sa Sindikatom.

Zapisnik sastavila tajnica Odsjeka Vesna Matijaš Rakonjac, dipl. iur.

pročelnica Odsjeka za pedagogiju

doc. dr. sc. Tonća Jukić

