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Z A P I S N I K 

2. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 2021./2022. godini održane 29. 
studenoga 2021. elektroničkim putem.  

Sudjeluju: 

Članovi Rektorskoga zbora:  

1. prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci i 
predsjednica Rektorskoga zbora, 

2. prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu i zamjenik 
predsjednice Rektorskoga zbora,  

3. prof. dr. sc. Dragan Ljutić, rektor Sveučilišta u Splitu, 
4. prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku,  
5. prof. dr. sc. Dijana Vican, rektorica Sveučilišta u Zadru,  
6. prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor Sveučilišta u Dubrovniku,  
7. prof. dr. sc. Marinko Škare, rektor Sveučilišta J. Dobrile u Puli, 
8. prof. dr. sc. Marin Milković, rektor Sveučilišta Sjever, 
9. prof. dr. sc. Ivan Samardžić, rektor Sveučilišta u Slavonskom Brodu.  
 

Članovi Rektorskoga zbora bez prava glasovanja: 

10. prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta, 
11. doc. dr. sc. Damir Jugo, predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola, 
12. prof. dr. sc. Zoran Tomić, rektor Sveučilišta u Mostaru,  

Ostali: 

13. Paula Pavletić, prof., tajnica Rektorskoga zbora, 
14. Petra Lojen, mag. oec., stručna suradnica u Uredu Rektorskoga zbora. 

Sjednicom predsjeda prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, predsjednica 
Rektorskoga zbora u akademskoj 2021./2022. godini (u daljnjem tekstu: 
predsjednica Rektorskoga zbora). 

Predsjednica Rektorskoga zbora je zbog hitnosti rješavanja predmeta predložila 
da se 2. sjednica Rektorskoga zbora u akademskoj godini 2021./2022. održi 
elektroničkim putem što su članovi Rektorskoga zbora prethodno prihvatili. 

Predsjednica Rektorskoga zbora predložila je sljedeći 

Dnevni red: 

1. Imenovanje predstavnika Rektorskoga zbora u Radnu skupinu za izradu 
Nacionalnog plana za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog 
uznemiravanja, za razdoblje od 2022. do 2027,; 

2. Prijedlog Sporazuma o razumijevanju i suradnji između Rektorske 
konferencije Bosne i Hercegovine i Rektorskog zbora Republike Hrvatske.  

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 



 

Ad.1. Imenovanje predstavnika Rektorskoga zbora u Radnu skupinu za 
izradu Nacionalnog plana za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog 
uznemiravanja, za razdoblje od 2022. do 2027,; 

U materijalima za elektroničku sjednicu članovima Rektorskoga zbora dostavljen 
je dopis Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike kojim se 
traži da Rektorski zbor imenuje svojega predstavnika (i zamjenu) u Radnu skupinu 
za izradu Nacionalnog plana za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog 
uznemiravanja, za razdoblje od 2022. do 2027.  

Predsjednica Rektorskoga zbora predložila je da predstavnik Rektorskoga zbora 
u spomenutoj Radnoj skupini bude izv. prof. dr. sc. Dalida Rittossa, a zamjena doc. 
dr. sc. Adrijana Martinović.  

Temeljem konzultacija provedenih elektroničkim putem, predsjednica 
Rektorskoga zbora predlaže, a članovi Rektorskoga zbora jednoglasno donose 
sljedeću 

ODLUKU 

o imenovanju predstavnika Rektorskoga zbora i zamjene u Radnoj skupini 
za izradu Nacionalnog plana za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog 

uznemiravanja, za razdoblje od 2022. do 2027. 

I. 

Za predstavnicu Rektorskoga zbora u Radnoj skupini za izradu Nacionalnog plana 
za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja, za razdoblje od 
2022. do 2027. imenuje se izv. prof. dr. sc. Dalida Rittossa sa Pravnoga fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, a za njezinu zamjenu imenuje se doc. dr. sc. Adrijana 
Martinović sa Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci.  

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad.2. Prijedlog Sporazuma o razumijevanju i suradnji između Rektorske 
konferencije Bosne i Hercegovine i Rektorskog zbora Republike Hrvatske.  

U materijalima za elektroničku sjednicu članovima Rektorskoga zbora dostavljen 
je poziv predsjednika Rektorske konferencije BiH i rektora Univerziteta u Zenici, 
prof. dr. sc. Jusufa Durakovića na zajednički sastanak članova Rektorske 
konferencije BiH i Rektorskoga zbora. Prijedlog je da se sastanak održi 9. prosinca 
2021. u 17 sati u Mostaru, obzirom da sljedećega dana, 10. prosinca, Sveučilište 
u Mostaru obilježava Dan Sveučilišta. U materijalima za sjednicu dostavljen je i 
prijedlog Sporazuma o suradnji između Rektorske konferencije BiH i Rektorskoga 
zbora RH koji je predložen od strane Rektorske konferencije BiH. Predsjednica 
Rektorskoga zbora predložila je da se Rektorskoj konferenciji BiH predloži izrada 
teksta Sporazuma na oba jezika, umjesto alternacija koje su navedene u prijedlogu 
Sporazuma. Članovi Rektorskoga zbora zamoljeni su da se očituju na predloženi 
tekst Sporazuma i eventualno dostave svoje komentare i prijedloge na isti kako bi 
se na zajedničkoj sjednici 9. prosinca u Mostaru moglo pristupiti potpisivanju 
Sporazuma.  

Članovi Rektorskoga zbora jednoglasno su prihvatili prijedlog teksta Sporazuma o 
razumijevanju i suradnji između Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine i 
Rektorskog zbora Republike Hrvatske te prijedlog da se isti izradi na oba jezika.  



 

Članovi Rektorskoga zbora očitovali su se o točkama dnevnoga reda tijekom 
elektroničke sjednice koja je 29. studenoga 2021. bila otvorena za glasanje od 
10.00 do 16.00 sati.  

 

Zapisnik sastavile:          Predsjednica Rektorskoga zbora 

 
 
Paula Pavletić, prof. i        prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija 
Petra Lojen, mag. oec.                       Rektorica Sveučilišta u Rijeci 


