
USVOJEN I OVJEREN Zapisnik DRUGE ELEKTRONIČKE SJEDNICE FAKULTETSKOG 
VIJEĆA KBF-a SVEUČILIŠTA U SPLITU održane od 16. svibnja 2022. do 17. svibnja 
2022. god. Do 15:00 sati poslan je 1. lipnja 2022. god. članovima FV-a za 
usvajanje i ovjeru na Osmoj redovitoj sjednici FV-a u ak. god. 2021./2022., koja 
je održana 9. lipnja 2022. 
 

 
ZAPISNIK DRUGE ELEKTRONIČKE SJEDNICE FAKULTETSKOGA VIJEĆA KBF-a 

SVEUČILIŠTA U SPLITU u ak. god. 2021./2022., 
 

održane od ponedjeljka 16. svibnja 2022. do utorka 17. svibnja 2022. do 15:00 sati 
 

Sukladno članku 11. Pravilnika o radu upravnih tijela Katoličkog bogoslovnog fakulteta 
Sveučilišta u Splitu, dana 31. siječnja 2022. u 10:21 sati, putem e-mail adresa 29 
(dvadesetdevet) članova Fakultetskog vijeća KBF-a, dekan fakulteta, prof. dr. sc. Mladen 
Parlov uputio je Poziv na Drugu elektroničku sjednicu Fakultetskoga vijeća u ak. god. 
2021./2022. (KLASA: 0003-08/22-06/0001 URBROJ: 2181-203-01-01-22-0012).  

Elektronička sjednica održana je u elektroničkom obliku od 16. svibnja do 17. svibnja 2022. 
do 15:00 sati prema sljedećem predloženom Dnevnom redu: 

 
1. Donošenje odluke o prijedlogu KBF-a za dodjelu plakete Sveučilišta u Splitu. 

 
Ad. 1) Donošenje odluke o prijedlogu KBF-a za dodjelu plakete Sveučilišta u Splitu 

 
 Među materijalima za sjednicu članovima Fakultetskog vijeća dostavljen je Poziv 
rektora Sveučilišta, prof. dr. sc. Dragana Ljutića na dostavu prijedloga za dodjelu plakete 
Sveučilišta u Splitu (KLASA: 061-06/22-01/01 UR.BROJ: 2181-202-2/1-1-22-1). 
 Člankom 3. st. 2. Pravilnika o priznanjima Sveučilišta u Splitu propisano je da se plaketa 
dodjeljuje fizičkim osobama za izuzetan doprinos razvoju Sveučilišta kroz istaknuti rad na 
znanstvenom, umjetničkom, stručnom, kulturnom i sportskom polju.  
U obrazloženju za dodjelu plakete Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Jadranki Garmaz, istaknuto 
je da se navedena predlaže za dodjelu plakete Sveučilišta u Splitu zbog iznimnog doprinosa u 
međunarodnoj znanstveno - nastavnoj suradnji, (u)vođenja međunarodnih i domaćih 
programa cjeloživotnog učenja i metodičko-didaktičkog osposobljavanju nastavnika i 
studenata te povezivanja Katoličkog bogoslovnog Fakulteta s mnogim Sveučilištima i 
obrazovnim Centrima diljem Europe. 
Do 17. svibnja 2022. u 15:00 sati, od 29 (dvadesetdevet) članova FV-a glasalo je njih 18 
(osamnaest). Utvrđeno je da je sa 18 (osamnaest) glasova ZA, jednoglasno donesena sljedeća 

 
ODLUKA 

 
U skladu člankom 3. st. 2. Pravilnika o priznanjima Sveučilišta u Splitu, Katolički bogoslovni 
fakultet predlaže prof. dr. sc. Jadranku Garmaz za dodjelu plakete Sveučilišta u Splitu. 
 
 
 



Zapisnik na temelju pristiglih elektronskih odgovora sastavio:

Tajnik Fakulteta,
Ante Juki€, mag. iur,
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KLASA: 003-08/2 2-06/0001
U R.BROJ :  2181-203-01-01-22-0016

Zapisnik  DRUGE  ELEKTRONl€KE  SJEDNICE  FAKULTETSKOG  VIJECA  KBF-a  SVEU€lL15TA  u

SPLITU  odrzane od  16.  svibnja  2022.  do 17. svibnja 2022.  god.  u  15:00 sati  usvojen i ovjeren
na Osmoj redovitoj sjednici  FV-a u ak. god.  2021./2022.,  koja je odrzana 9.  Iipnja 2022.


