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         Zagreb 21. prosinca 2021. 
 
 
Izborno povjerenstvo objavilo službenu listu pristupnika za izbor rektora 
Sveučilišta u Zagrebu u sljedećem mandatnom razdoblju 
 
Izborno povjerenstvo za provedbu postupka izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 
je sjednici održanoj u ponedjeljak 20. prosinca 2021. pregledalo pristigle prijedloge 
kandidatura u postupku izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće četverogodišnje 
razdoblje. Sukladno Uputama za postupak izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu, prijave 
pristupnika primale su se do petka 17. prosinca 2021. u 16 sati. 
 
Izborno povjerenstvo utvrdilo je da su u postupku izbora rektora u mandatnom 
razdoblju 2022. – 2026. pristigle četiri prijave, koje je podnijelo četvoro pristupnika: 
prof. dr. sc. Mirjana Hruškar s Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta, prof. dr. sc. 
Marijan Klarica s Medicinskoga fakulteta, prof. dr. sc. Stjepan Lakušić s 
Građevinskoga fakulteta i prof. dr. sc. Tonći Lazibat s Ekonomskoga fakulteta.  
 
Sukladno Uputama za postupak izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu od 26. studenoga 
2021., pristupnici su naveli, odnosno na zatvorenim omotnicama naznačili kojim vijećima 
područja i/ili vijećima sastavnica žele da se dostave zatvorene omotnice s njihovim 
programima i ostalim potrebnim dokumentima. Zaprimljene omotnice bit će dostavljene 
tim vijećima do 23. prosinca 2021. u 16 sati.  
 
Izborne sjednice vijeća područja i vijeća znanstveno-nastavnih, odnosno umjetničko-
nastavnih sastavnica, sukladno Uputama, održat će se do 20. siječnja 2021., nakon čega će 
Povjerenstvo utvrditi koji od pristiglih prijedloga ispunjavaju Zakonom i Statutom 
Sveučilišta u Zagrebu propisane uvjete. 
 
Na izvanrednoj sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu koja će se održati u četvrtak 17. 
veljače 2022. uživo pristupnici će predstaviti svoje programe, a članovi Senata o 
izboru novog rektora odlučit će na izvanrednoj sjednici koja će se uživo održati u 
utorak 1. ožujka 2022. 
 
Postupak izbora bit će proveden sukladno Statutu Sveučilišta u Zagrebu, a novi će rektor 
biti izabran tajnim glasovanjem natpolovičnom većinom ukupnoga broja članova Senata. 
Svim sjednicama Senata na kojima će se provoditi postupak izbor rektora predsjedavat će 
najstariji prisutni član ovoga tijela. 
 
 
 
 



 
 
 

 
Sveučilište u Zagrebu, p.p. 407, Trg Republike Hrvatske 14, HR-10000 Zagreb 
tel.: +385 (0)1 4564 443; faks:  +385 (0)1 4830602 
e-mail: tdagen@unizg.hr; url.: www.unizg.hr 

 

Detaljne informacije o postupku izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu dostupne su u 
dokumentu Upute za postupak izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu, objavljenom na 
mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr. 
 
Dokumentu možete izravno pristupiti putem poveznice:   
http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Novosti_press/Vijesti_velike/Rektorat_dogadanja_
2021/Poziv_za_dostavu_prijedloga_za_izbor_rektora_i_Upute_za_provedbu_izbora_rekto
ra_2021.pdf. 
 
 
 
 

S poštovanjem,  

dr. sc. Tamara Dagen  
mob. 099 4564 443 


