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Z A P I S N I K 

7. sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 2021./2022. godini održane 10. 
ožujka 2022. elektroničkim putem.  

Članovi Rektorskoga zbora s pravom glasovanja:  

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, 
 
Ostali 
10. Paula Pavletić, prof., tajnica Rektorskoga zbora, 
11. Petra Lojen, mag. oec., stručna suradnica u Uredu Rektorskoga zbora. 

Predsjednica Rektorskoga zbora predložila je sljedeći 

Dnevni red: 

1. Imenovanje predstavnika Rektorskoga zbora u Povjerenstvu za 
izradu Nacrta prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja 
prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima 
znanosti 

2. Imenovanje člana Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Pravilnika 
o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na 
temelju socio-ekonomskog statusa 

     

     Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.  

Ad. 1. Imenovanje predstavnika Rektorskoga zbora u Povjerenstvu za 
izradu Nacrta prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava 
redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti 

U materijalima za elektroničku sjednicu članovima Rektorskoga zbora dostavljen 
je dopis Ministarstva znanosti i obrazovanja u kojem se traži da Rektorski zbor 
predloži imenovanje jednog člana u Povjerenstvo za izradu Nacrta prijedloga 
Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu 
stipendiju u STEM područjima znanosti.  

Elektroničkim putem pristigli su sljedeći prijedlozi: prof. dr. sc. Dubravko Majetić 
(prijedlog rektora Damira Borasa), izv. prof. dr. sc. Branimir Lela (prijedlog rektora 
Dragana Ljutića), izv. prof. dr. sc. Vlado Tropša (prijedlog rektora Marina 
Milkovića), izv. prof. dr. sc. Neira Torić Malić (prijedlog rektorice Snježane Prijić- 



 

Samaržija) i izv. prof. dr. sc. Sven Maričić (prijedlog rektora Marinka Škare). 
Tijekom elektroničke sjednice je provedeno glasovanje i rezultat je, uz dva 
suzdržana glasa bio sljedeći: prof. dr. sc. Dubravko Majetić (2 glasa), izv. prof. dr. 
sc. Branimir Lela, (1 glas), izv. prof. dr. sc. Vlado Tropša (2 glasa), izv. prof. dr. 
sc. Neira Torić Malić (1 glas) i izv. prof. dr. sc. Sven Maričić (1 glas). Obzirom da 
su dva kandidata imala jednaki broj glasova, članovi Rektorskoga zbora ponovili 
su glasanje u kojem je prof. dr. sc. Dubravko Majetić dobio 5 glasova, a izv. prof. 
dr. sc. Vlado Tropša 2 glasa, dok su 2 glasa zabilježena kao suzdržana.  

Temeljem glasovanja provedenog elektroničkim putem, predsjednica 
Rektorskoga zbora predlaže, a članovi Rektorskoga zbora sa dva suzdržana 
glasa donose sljedeću 

ODLUKU 

o imenovanju predstavnika Rektorskoga zbora u Povjerenstvu za izradu 
Nacrta prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih 

studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti 

I. 

Za predstavnika Rektorskoga zbora u Povjerenstvu za izradu Nacrta 
prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih 
studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti imenuje se 
prof. dr. sc. Dubravko Majetić, dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje 
Sveučilišta u Zagrebu.   

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad.2. Imenovanje člana Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Pravilnika 
o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju 
socio-ekonomskog statusa 

U materijalima za elektroničku sjednicu članovima Rektorskoga zbora dostavljen 
je dopis Ministarstva znanosti i obrazovanja u kojem se traži da Rektorski zbor 
predloži imenovanje jednog člana u Povjerenstvo za izradu Nacrta prijedloga 
Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju 
socioekonomskog statusa.  

Tijekom prikupljanja prijedloga pristigao je prijedlog rektrora Sveučilišta J. Dobrile 
u Puli, prof. dr. sc. Marinka Škare da se u predmetno Povjerenstvo imenuje izv. 
prof. dr. sc. Mirjana Radetić Paić, prorektorica Sveučilišta J. Dobrile u Puli.  

Temeljem glasovanja provedenog elektroničkim putem, predsjednica 
Rektorskoga zbora predlaže, a članovi Rektorskoga zbora sa dva suzdržana 
glasa donose  

ODLUKU 

o imenovanju člana Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Pravilnika o 
uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-

ekonomskog statusa 

I. 

Za predstavnicu Rektorskoga zbora u Povjerenstvu za izradu Nacrta 
prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu 
stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa imenuje se izv. prof. dr. sc. 



 

Mirjana Radetić Paić, prorektorica za studente obrazovne programe i 
suradnju Sveučilišta J. Dobrile u Puli. 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Zapisnik sastavile:                                   Predsjednica Rektorskoga zbora  

 

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

 


