
   
 

 

Klasa: 003-01/20-01/12 
Urbroj: 2170-57-01-20-21 
Rijeka, 26. ožujak 2020. 
 
Na temelju članka 17. stavka 4. alineje 11. Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci - pročišćeni 
tekst od 13. travnja 2016. godine (Klasa: 011-01/16-01/05 Urbroj: 2170-57-01-16-3) i Odluke 
Senata o izmjenama i dopunama Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 011-01/18-
03/02 Urbroj: 2170-57-01-18-81, 20. ožujka 2018. godine) i članka 15. Zakona o studentskom 
zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/07) te članka 8. stavka 3. Pravilnika o provedbi 
izbora za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove 
sastavnica Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 003-01/18-01/08 Urbroj: 2170-57-01-18-148, od 26. travnja 
2018. godine) i Odluke Skupštine o izmjenama i Pravilnika o provedbi izbora za izbor studentskih 
predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u 
Rijeci (Klasa: Urbroj:, 26. ožujka 2020. godine), Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci na 
29. sjednici, e-sjednici održanoj 26. ožujka. godine donosi sljedeću: 

 
ODLUKU 

o prijedlogu Odluke o raspisivanju studentskih izbora za izbor studentskih predstavnika u 
Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci te o 

imenovanju članova i zamjenika Izbornog povjerenstva i Povjerenstva za prigovore 
 
I. 

Predlaže se Rektorici raspisivanje studentskih izbora za izbor studentskih predstavnika u Studentski 
zbor Sveučilišta u Rijeci i studentski zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci u mandatnom razdoblju 
ak. god. 2020./2021. i 2021./2022. po ostvarenju uvjeta potrebnih za njihovo raspisivanje. 
 

II. 
Predlaže se imenovanje Izbornog povjerenstva Sveučilišta u Rijeci u sljedećem sastavu: 

- iz redova studenata: 
1. Ida Otmančić, član 

Katarina Matković, zamjenica 
2. Ivana Blašković, članica 

Nadja Čekolj, zamjenica 
3. Dora Nikolla, članica 

Filip Bratoš, zamjenik 
III 

Predlaže se imenovanje Povjerenstva za prigovore u sljedećem sastavu: 
 

- iz redova studenata: 
1. Sven Sušanj, član 

Tea Marinović, zamjenica 
2. Suzana Lazić, članica 

Bruno Raguž, član 
 



 
 
 
 
 
 

 

IV. 
Postupak provedbe izbora propisan je Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim 
organizacijama (NN 71/07) i Pravilnikom o provedbi izbora za izbor studentskih predstavnika u 
Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 003-
01/18-01/08 Urbroj: 2170-57-01-18-148, od 26. travnja 2018. godine), te Odluke o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o provedbi izbora za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor 
Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 003-01/20-01/12 
Urbroj: 2170-57-01-20-20, od 26. ožujka 2020.). 

V. 
Zadužuju se predstavnici studentskih zborova sastavnica Sveučilišta u Rijeci u Skupštini 
Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci da se od strane studentskih zborova sastavnica poduzmu 
potrebne radnje za pravilno održavanje izbora: 

- Upućivanje čelniku sastavnice Odluke o prijedlogu izbornih jedinica sukladno članku 9. 
stavku 1. i 2. Pravilnika o izborima 

- Upućivanje čelniku sastavnice prijedloga imenovanja članova i zamjenika izbornog 
povjerenstva sastavnice – članak 5. Pravilnika o izborima 

- Upućivanje izbornom povjerenstvu sastavnice prijedloga imenovanja člana i njegova 
zamjenika za izbor u birački odbor – članak 6. Pravilnika o izborima 

 
VI. 

Članovi povjerenstva i biračkih odbora iz redova studenata primiti će naknadu za svoj rad u iznosu 
od 26,00 kn po odrađenom satu, a naknada će se isplatiti iz proračuna SZSUR. 
 

VII. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

OBRAZLOŽENJE 
S obzirom na epidemiološku situaciju izazvanu pojavom korona virusa COVID-19, predlaže se 
održavanje izbora po uspostavljanju uvjeta za njihovo održavanje. 
 

Predsjednica Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, 
Tea Dimnjašević 

 
Dostaviti: 

- Sveučilištu u Rijeci, Rektorici, Glavnoj tajnici 
- sastavnicama Sveučilišta, 
- studentskim zborovima sastavnica Sveučilišta, 
- Predloženim članovima Izbornog povjerenstva, 
- Predloženim članovima Povjerenstva za prigovore, 
- Centru za studije, 
- Pismohrani, ovdje. 

 


