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Zagreb, 25. veljače 2022.  
 
 

 
Pozivamo Vas na  

konferenciju za novinare 

koja će se održati  

u utorak 1. ožujka 2022. u 14.30 sati,  

u glavnoj zgradi Studentskoga centra Sveučilišta u Zagrebu na           
I. katu, 

Savska 25, Zagreb. 

 

Konferencija za novinare održat će se nakon završetka 8. izvanredne sjednice Senata 
Sveučilišta u Zagrebu koja će se održati istoga dana, u utorak 1. ožujka 2022. s 
početkom u 12 sati.  

Predsjednik Izbornoga povjerenstva prof. dr. sc. Ivan Koprić, dekan Pravnoga 
fakulteta na konferenciji za novinare izvijestit će predstavnike medija o rezultatima 
izbora za rektora Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće četverogodišnje razdoblje. Nakon 
objave rezultata novinarima će se obratiti aktualni rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. 
dr. sc. Damir Boras i novoizabrani rektor. 

Članovi Senata o izboru novoga rektora odlučit će na sjednici tajnim glasovanjem. 
Novi rektor Sveučilišta u Zagrebu bit će izabran natpolovičnom većinom ukupnoga 
broja članova Senata, a postupak izbora bit će proveden u skladu sa Statutom 
Sveučilišta u Zagrebu i Uputama za postupak izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu. 
Sjednicom Senata predsjedavat će najstariji prisutni član ovoga tijela.  

Službena lista predloženika, njihovi programi rada i stručni životopisi te upute za 
izbor vezani uz postupak izbora rektora dostupni su na mrežnim stranicama 
Sveučilišta u Zagrebu  www.unizg.hr. 

Ljubazno molim predstavnike medija da svoj dolazak potvrde na e-adresu: 
tamara.dagen@unizg.hr do utorka 1. ožujka 2022. u 11 sati. 
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Ulazak na konferenciju za novinare bit će moguć uz davanje na uvid COVID-potvrde 
ili drugoga odgovarajućega dokaza o cijepljenju, preboljeloj bolesti ili testiranju. 
Osnovne mjere zaštite su obvezne. 

 

Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku te Vas molim za strpljenje i razumijevanje 
u slučaju pomicanja termina početka konferencije za novinare uslijed trajanja 
izbornog postupka. 
 
 
 

S poštovanjem, 

dr. sc. Tamara Dagen 
mob. 099 4564 443 

 
 
 
 


