
 

Napomena: Obrazac je potrebno prilagoditi s obzirom na broj izbornih jedinica i kandidata. 

 

Obrazac 3. 

IZBORNO POVJERENSTVO 

AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI U RIJECI 

(Naziv sastavnice) 

U Rijeci, 28. listopada 2020.  

 

 

ZAPISNIK O PROVEDENOM GLASOVANJU NA IZBORIMA  

NA RAZINI SASTAVNICE – AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI U RIJECI 

3. krug 

 

I. Utvrđuje se da je na izborima pristupilo: 

 

1. izborna jedinica – preddiplomski studiji  

(Upisati naziv izborne jedince) 

Ukupno biračko tijelo: 165 studenata – PRISTUPILO: 9 studenata 

 

 

 

II. Utvrđuje se da su rezultati izbora sljedeći: 

 

1. izborna jedinica – preddiplomski studiji  

(Upisati naziv izborne jedince) 

Lista: redni broj 1. kandidatkinja Aurora Crnković  9 glasova 

                                Zamjenik kandidatkinje Tino Trkulja   

Važećih glasačkih listića:   9 

Nevažećih glasačkih listića:                 0 

Broj glasova za listu pod rednim brojem 1:    9 

NAPOMENA: _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsjednik izbornog povjerenstva sastavnice 

Izv. prof. art. Aljoša Brajdić, v.r. 

 

 

 



 

Napomena: Obrazac je potrebno prilagoditi s obzirom na broj izbornih jedinica i kandidata. 

 

IZBORNO POVJERENSTVO  
AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI U RIJECI 

 
U Rijeci, 28. listopada 2020. 
 
Temeljem članka 20. 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: 
2170-57-01-18-147 od dana, 26. travnja 2018. godine) i Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika 
(Klasa: 003-01/20-01/12 Urbroj: 2170-57-01-20-20, od 26. ožujka 2020 i Klasa: 003-01/20-01/12 
Urbroj: 2170-57-01-20-26, od 16. kolovoza 2020) Izborno povjerenstvo Akademije primijenjenih 
umjetnosti Sveučilišta u Rijeci 28. listopada 2020. godine donosi 
 

O D L U K U 
                          o privremenim rezultatima glasovanja u izbornoj jedinici na razini  
                                    Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci 
I. 
Izborno povjerenstvo Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci temeljem utvrđenih 
rezultata izbora u 3. krugu studentskih izbora provedenih na dan 28. listopada 2020. godine utvrdilo 
je rezultate valjanim po izbornim jedinicama, kako slijedi: 
 

1. izborna jedinica – preddiplomski studiji  

 
Lista broj 1. Kandidatkinja za člana Aurora Crnković   9 glasova 

                                Kandidat za zamjenika člana Tino Trkulja     
 
II. 
Sukladno Pravilniku na objavljene privremene rezultate glasovanja svaki kandidat na listi kandidata 
ovlašten je izjaviti prigovor Povjerenstvu za prigovore. 
Prigovor se izjavljuje u pisanom obliku elektroničkim putem u roku od jednog dana od dana objave 
rezultata glasovanja na adresu elektroničke pošte izbori.apuri@sz.uniri.hr. 
Prigovor treba sadržavati osobno ime podnositelja, obrazloženje nepravilnosti radi koje se izjavljuje 
te dokaz nepravilnosti naznačene u prigovoru. 
Prigovor se mora poslati sa službene elektroničke adrese povezane s elektroničkim identitetom 
sustava AAI@EduHR. 
III. 
Po proteku roka za prigovore iz točke II. ove Odluke i eventualnog utvrđenja potrebe ponavljanja 
glasovanja sukladno članku 23. 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: 2170-57-01-18-147 od dana, 26. travnja 2018. godine), Izborno povjerenstvo 
Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci predložit će Rektorici određivanje dana 
ponavljanja glasovanja. 
IV. 
Ova odluka stupa na snagu danom objave, 28. listopada 2020. 
                                                              
 

Predsjednik izbornog povjerenstva sastavnice 

Izv. prof. art. Aljoša Brajdić, v.r. 

 

 

 


