
   

          
 
   REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
              Županijska skupština 
          Odbor za javna priznanja 

 
Klasa: 061-01/14-01/01 
Urbroj: 2181/1-01-14-08 
Split,  11.  ožujka 2014. 
 
 
 
       PREDSJEDNIK 
       ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
       gosp. Petroslav Sapunar, prof.  
 
 
PREDMET: Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade 
                     Splitsko-dalmatinske županije dr.sc Boži Plazibatu, prof.v.š. 
 
  Na temelju članka 60. Poslovnika Županijske skupštine („Službeni glasnik 
Splitsko-dalmatinske županije“, broj 13/09 i 2/13), dostavljam Vam Prijedlog odluke o dodjeli 
Nagrade Splitsko-dalmatinske županije dr. sc. Boži Plazibatu.     
 
PRAVNI TEMELJ:  Članak 5. i 9. Odluke o javnim priznanjima („Službeni glasnik Splitsko- 
                                   dalmatinske županije“,  broj 8/95, 10/96, 7/04 i 19/09), 
 
NOSITELJ IZRADE:  Tajništvo Županije, 
 
PREDLAGATELJ: Odbor za javna priznanja, 
 
DONOSITELJ: Županijska skupština, 
 
IZVJESTITELJ:  Vice Oršulić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja. 
 
 
 
 
        PREDSJEDNIK ODBORA 
 
 
                  Vice Oršulić 
 
 
 



 Na temelju članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije (“Službeni 
glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 11/09, 7/10, 10/10 i 2/13) i članka 
5. i 9. Odluke o javnim priznanjima Splitsko-dalmatinske županije (“Službeni 
glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 8/95, 10/96, 7/04 i 19/09), 
Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na ___ sjednici, održanoj 
___________ 2014., donijela je  
 
 
 

O  D  L  U   K  U 
o dodjeli Nagrade Splitsko-dalmatinske županije  

dr.sc. Boži Plazibatu, prof.v.š.  
 

I. 
 

 Dr.sc. Boži Plazibatu, prof. v.š. dodjeljuje se Nagrada Splitsko-
dalmatinske županije za uspješno vođenje te istaknuti nastavni i stručni rad na 
Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu. 
 

II. 
 

 Ova Odluka objavit će se u “Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske 
županije”. 
 
KLASA:  
URBROJ: 
U Splitu,   
 
 
                            PREDSJEDNIK  
                 ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
 
 
             Petroslav Sapunar, prof. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 
 Dr.sc. Božo Plazibat rođen je 2. lipnja 1954. u Tijarici. Diplomu 
inženjera strojarstva stekao je na FSB Sveučilišta u Zagrebu 1978., a 
magistrirao je 1987. 
 

Sveučilišni odjel za stručne studije – Sveučilišta u Splitu, predložio je 
dr.sc. Božu Plazibata za dodjelu nagrade Splitsko-dalmatinske županije. 
 

Dr.sc. Božo Plazibat iskazao se u uspješnom vođenju, nastavnom i 
stručnom radu Sveučilišnog odjela za stručne studije. 

 
Značajni doprinos dao je u rješavanju prostornih problema Odjela, u 

donošenju i organizaciji studijskih programa te rješavanju kadrovskih 
potencijala Odjela,  a kruna dugogodišnjeg rada, od ideje do realizacije, bilo je 
svečano otvaranje nove zgrade u Kopilici 19. travnja 2013. 

 
Pored nastavnog i znanstvenog rada na području analize naprezanja u 

tankostijenim konstrukcijama uz primjenu računala, izvodio je predavanja i 
vježbe iz velikog broja kolegija Mehanike i Nauke o čvrstoći, kao i Primjene 
računala (Informatike). 

  
Osim spomenutog  dao je značajan doprinos u organizaciji međunarodnih 

konferencija,  koje Odjel organizira s partnerima iz Rumunjske i Moldavije. 
 
 Sudjelovao je i u organizaciji niza  sportskih priredaba: od teniskog 

turnira Croatia Indoors, Davis Cup i Fed Cup teniskih susreta, do Svjetskog 
rukometnog prvenstva 2009. godine. 

 
Za svoj rad primio je plaketu Sveučilišta u Splitu te nagradu Libar Marka 

Marulića Veleučilišta u Kninu.  
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