Klasa: 012-02/22-01/19
Urbroj:2170-57-01-22-30
U Rijeci, 25. srpnja 2022.
Na temelju članka 15. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/07),
članka 9. stavka 3. Pravilnika o provedbi izbora za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor
Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst (Klasa: Klasa:
003-01/22-01/01 Urbroj: 2170-57-01-22-96, od 20. travnja 2022. godine), Odluke Senata o
suglasnosti Rektorici za raspisivanje studentskih izbora (Klasa: 007-01/22-03/02 Urbroj: 2170-01-22139, od 26. travnja 2022.), Odluke Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 003-01/2201/02 Urbroj: 2170-57-01-22-28, od 11. svibnja 2022) te prijedloga Izbornog povjerenstva Sveučilišta
(Klasa: 012-01/22-01/19 Urbroj: 2170-57-01-22-29, od 25. srpnja 2022.) donosim sljedeću
ODLUKU
o ponovljenom održavanju studentskih izbora
I.
Studentski izbori (III. krug) bit će održani 7. rujna 2022. od 00:00 do 14:00 sati neposrednim
glasovanjem putem online Informacijskog sustava za elektroničko glasovanje na
www.izbori.sz.uniri.hr za izbor studentskih predstavnika i njihovih zamjenika u studentske zborove
sastavnica iz točke IV. ove Odluke.
II.
Rok za predaju kandidatura za studentske predstavnike i njihove zamjenike u studentskim zborovima
sastavnica Sveučilišta u Rijeci i Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci koji će biti održani sukladno točci
I. i točci III. ove Odluke je utorak 23. kolovoz 2022.

III.
Kandidature se mogu predati za sljedeće izborne jedinice za studentske zborove sastavnica
Sveučilišta te Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci kako slijedi:
1. Studentski zbor Akademije primijenjenih umjetnosti
• II. izborna jedinica – diplomski studiji
2. Studentski zbor Filozofskog fakulteta:
• I. izborna - preddiplomski studij
• II. izborna - diplomski studij
• III. izborna -poslijediplomski studij
3. Studentski zbor Pomorskog fakulteta
• I. izborna – preddiplomski sveučilišni studij
• II. Izborna - diplomski sveučilišni studij
4. Studentski zbor Odjela za biotehnologiju
• II. izborna jedinica - Poslijediplomski sveučilišni studij
5. Studentski zbor Fakulteta za fiziku:
• I. izborna jedinica – preddiplomski, diplomski i poslijediplomski sveučilišni studij
6. Studentski zbor Tehničkog fakulteta
• I. izborna - preddiplomski, diplomski sveučilišni i preddiplomski stručni studij
strojarstva i brodogradnje

•

II. izborna - preddiplomski i diplomski sveučilišni studij elektrotehnike i računarstva
i preddiplomski stručni studij elektrotehnike
• III. izborna jedinica – poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji
7. Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci
• VI. izborna jedinica – Poslijediplomski studiji
IV.
Kandidature iz točke III. ove Odluke predaju se slanjem potrebne dokumentacije isključivo na
elektroničku adresu izbornog povjerenstva sastavnice odnosno Sveučilišta kako slijedi:
- Akademija primijenjenih umjetnosti: izbori.apuri@sz.uniri.hr
- Filozofski fakultet: izbori.ffri@sz.uniri.hr
- Odjel za biotehnologiju: izbori.obri@sz.uniri.hr
- Pomorski fakultet: izbori.pfri@sz.uniri.hr
- Fakultet za fiziku: izbori.fzf@sz.uniri.hr
- Tehnički fakultet: izbori.riteh@sz.uniri.hr
- Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci: izbori.povjerenstvo@sz.uniri.hr
V.
Odgađa se glasovanje u II. krugu određeno Odlukom (Klasa: 012-02/22-01/19 Urbroj:2170-57-01-2217, od 25. lipnja 2022.) za 26. i 27. srpnja 2022. godine za VIII. izbornu jedinicu - izvanredni studiji.
VI.
Glasovanje za izbornu jedinicu iz točke V. ove Odluke određuje se za 7. rujna 2022. od 00:00 do 14:00
sati neposrednim glasovanjem putem online Informacijskog sustava za elektroničko glasovanje na
www.izbori.sz.uniri.hr.
VII.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
OBRAZLOŽENJE
S obzirom na zaprimljena očitovanja izbornih povjerenstava sastavnica te prijedlog Izbornog
povjerenstva Sveučilišta, izbori će se održati za studentske zborove sastavnica i Studentski zbor
Sveučilišta u Rijeci sukladno točci II. i VI. ove Odluke, kao i to da u prvom i drugom krugu nije
prikupljen minimalno potreban broj kandidatura za studentske predstavnike u pojedine studentske
zborove sastavnica i Studentski zbor Sveučilišta potrebno je održati treći krug kandidiranja i
glasovanja sukladno ovoj Odluci. Odgoda iz točke V. ove Odluke određena je s obzirom na to da nisu
ispunjeni potrebni administrativni uvjeti za održavanje glasovanja.
REKTORICA
prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija
DOSTAVITI:
- Izbornom povjerenstvu Sveučilišta u Rijeci
- Povjerenstvu za prigovore Sveučilišta u Rijeci
- izbornim povjerenstvima sastavnica Sveučilišta u Rijeci iz točke IV. ove Odluke
- studentskim zborovima sastavnica Sveučilišta u Rijeci iz točke IV. ove Odluke
- Studentskom zboru Sveučilišta u Rijeci
- pismohrana, ovdje.

