
STUDENTSKI ZBOR 
POMORSKOG FAKULTETA  U RIJECI 

51000 Rijeka, Studentska 2 
___________________________________________________________________________

____________________________________ 
 

Z A P I S N I K 

 

sa 13. sjednice Studentskog zbora Pomorskog fakulteta u Rijeci održane u ponedjeljak, 3. 

veljače 2020. godine sa početkom u 17,00 sati u prostorijama Velike vijećnice (soba 314) 

Pomorskog fakulteta u Rijeci, Studentska 2, Rijeka. 

 

Prisutni članovi SZPFRI-a: Almajra Aldžić, Alen Mataić, Borna Plentaj, Ivona Milinović, 

Matea Gudac, Mauro Rubeša, Kristijan Nikolozo, Tea Pšihistal,  

Odsutni: Ana Panjako, Hana Valentić, Mateo Križe, Mateo Krulić, Mladen Jardas  

Ostali: Daniela Matanović, Ivana Kovačević, Martin Stigleitner 

 

Započeto u 17,00 sati 

DNEVNI RED 

 

1. Prihvaćanje dnevnog reda 

2. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice SZ PFRI-a održane 21. siječnja 2020. godine 

3. Razrješenje postojećeg vodstva zbora te prijedlozi i imenovanja novog vodstva zbora 

za tekuću akademsku godinu 2019/2020. 

4. Rasprava i usvajanje novog statuta SZ PFRI-a 

5. Ostalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Točka 1) Predloženi Dnevni red prihvaćen je jednoglasno. 

 

Točka 2) Zapisnik sa 12. sjednice SZ PFRI-a održane 21. siječnja 2020. godine prihvaća se 

jednoglasno uz primjedbu zamjenika predsjednice na pogrešku nastalu kod vođenja popisa 

prisutnih na posljednjoj sjednici. Spomenuta pogreška biti će ispravljena te će se ispravljeni 

zapisnik dostaviti članovima Zbora elektroničkim putem. 

 

Točka 3) Sukladno dogovoru na 12. sjednici SZ PFRI-a na prijedlog kolege Rubeše točka 

vezana uz odluku o razrješenju postojećeg vodstva zbora te prijedlozi i imenovanja novog 

vodstva zbora za tekuću akademsku godinu 2019/2020 ponovo su stavljeni na dnevni red.  

Vodstvo zbora obavijestilo je prisutne članove o namjeri podnošenja ostavki na mjestima 

Predsjednice i zamjenika predsjednice Studentskog zbora Pomorskog fakulteta u Rijeci. 

Predsjednica SZ PFRI-a, Matea Gudac, u ime vodstva zbora prisutnima se zahvalila na datoj 

prilici za vođenjem zbora, zahvalila na suradnji te poželila sreću budućem vodstvu. Prisutnima 

su objašnjeni razlozi podnošenja ostavki te se krenulo u raspravu o potencijalnim kandidatima 

za njihovu zamjenu. 

 

S obzirom na pristigle kandidature krenulo se na izglasavanje. 

 

- Za mjesto predsjednika Studentskog zbora Pomorskog fakulteta u Rijeci pristigla je jedna 

kandidatura (Alen Mataić, student 2. godine preddiplomskog sveučilišnog studija, Nautike i 

tehnologije pomorskog prometa). Kandidat je prisutnima objasnio zašto se kandidirao na 

spomenutu poziciju. 

 

Nakon rasprave u skladu navedenog glasalo za sljedeću odluku:  

 

Odluka 1. Za predsjednika Studentskog zbora Pomorskog fakulteta u Rijeci imenuje se: 

 

1. Alen Mataić, student druge godine preddiplomskog sveučilišnog studija, Nautike i 

tehnologije pomorskog prometa 

 

Rezultati glasovanja:  

- 7 glasova „ZA“ 

- 1 glas „SUZDRŽAN“ 

 



Većinom glasova odlučeno je da je novi predsjednik Studentskog zbora Pomorskog fakulteta 

u Rijeci Alen Mataić. 

 

- Za mjesto zamjenika predsjednika Studentskog zbora Pomorskog fakulteta u Rijeci pristigla 

je jedna kandidatura (Borna Plentaj, student 2. godine diplomskog sveučilišnog studija, 

Logistike i menadžmenta u pomorstvu i prometu). Kandidat je prisutnima objasnio zašto se 

kandidirao na spomenutu poziciju. 

 

Nakon rasprave u skladu navedenog glasalo za sljedeću odluku:  

 

Odluka 2. Za zamjenika predsjednika Studentskog zbora Pomorskog fakulteta u Rijeci imenuje 

se: 

 

1. Borna Plentaj, student druge godine diplomskog sveučilišnog studija, Logistike i 

menadžmenta u pomorstvu i prometu 

 

Rezultati glasovanja:  

- 7 glasova „ZA“ 

- 1 glas „SUZDRŽAN“ 

 

Većinom glasova odlučeno je da je novi zamjenik predsjednik Studentskog zbora Pomorskog 

fakulteta u Rijeci Borna Plentaj. 

 

- Za mjesto tajnika Studentskog zbora Pomorskog fakulteta u Rijeci pristigla je jedna 

kandidatura (Tea Pšihistal, studentica druge godine preddiplomskog sveučilišnog studija, 

Nautike i tehnologije pomorskog prometa). Kandidatkinja je prisutnima objasnila zašto se 

kandidirala na spomenutu poziciju. 

 

Nakon rasprave u skladu navedenog glasalo za sljedeću odluku:  

 

Odluka 2. Za tajnicu Studentskog zbora Pomorskog fakulteta u Rijeci imenuje se: 

 

1. Tea Pšihistal, studentica druge godine preddiplomskog sveučilišnog studija, Nautike i 

tehnologije pomorskog prometa 

 

 

 



Rezultati glasovanja:  

- 7 glasova „ZA“ 

- 1 glas „SUZDRŽAN“ 

 

Većinom glasova odlučeno je da je nova tajnica Studentskog zbora Pomorskog fakulteta u 

Rijeci Tea Pšihistal. 

 

Točka 4) Novoizabrani predsjednik Studentskog zbora Pomorskog fakulteta u Rijeci, najavio 

je slijedeću točku dnevnog reda te izjašnjavanje o istoj prepustio Kristijanu Nikolozu. Kristijan 

je okupljenima obrazložio razloge nužnog usvajanja novog Statute te izmijenjene članke unutar 

istoga. Uslijedila je rasprava na temu spomenutoga. Po završetku rasprave donesena je odluka 

da se određeni članci dodatno razrade s pravnim uredom fakulteta te se po završetku uređivanja 

Statut dade na izglasavanje putem elektronske sjednice. 

 

Točka 5) Kristijan Nikolozo okupljenima je prezentirao događanja u prethodnim mjesec dana 

po pitanju Sveučilišnog studentskog zbora. Spomenuo je imenovanja u projekta povjerenstva 

te predani financijski izvještaj za proteklu akademsku godinu. Nadalje, student Martin 

Stigleitner okupljenima je predložio ideju da se u suradnji sa studentskim menzama dogovori 

donacija ostataka hrane građanima slabije socijalnog statusa. Na njegov prijedlog kolega 

Rubeša iznio je činjenice kako je spomenuto teško izvedivo no kako će se njegov prijedlog 

spomenuti na idućoj sjednici SZSUR-a. 

 

Dovršeno 3. veljače u 18:20 sati,  

 

  Zapisnik vodio:                Bivša predsjednica SZ PFRI 

  

            Borna Plentaj                                       Matea Gudac 

 

              

                         Predsjednik SZ PFRI 

 

                Alen Mataić 


