
                                                            

 

Klasa: 012-02/22-01/19 

Urbroj:2170-57-01-22-50 

U Rijeci, 22. rujna 2022. 

 

Na temelju 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), a 

sukladno članku 15. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/07), 

te Odluke Senata o suglasnosti Rektorici za raspisivanje studentskih izbora (Klasa: 007-01/22-03/02 

Urbroj: 2170-01-22-139, od 26. travnja 2022.), Odluke Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u 

Rijeci (Klasa: 003-01/22-01/02 Urbroj: 2170-57-01-22-28, od 11. svibnja 2022) te zaključka Izbornog 

povjerenstva Sveučilišta (Klasa: 012-01/22-01/19 Urbroj: 2170-57-01-22-49, od 22. rujna 2022.) 

donosim sljedeću 

ODLUKU 

 

I. 

Zaključujem temeljem dostavljenih pravovaljanih i konačnih rezultata za Studentski zbor Tehničkog 

fakulteta Sveučilišta u Rijeci te sukladno odluci čelnika sastavnice (Klasa: 013-01/22-01-22-02 Ur. 

broj: 2170-24-01-03-22-3, od 11. svibnja 2022.) da su provedeni studentski izbori za izbor 

studentskih predstavnika u Studentski zbor Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te su izabrani 

studentski predstavnici sukladno odlukama Izbornog povjerenstva Tehničkog fakulteta 

Sveučilišta u Rijeci donesenim 24. lipnja 2022., 29. srpnja 2022., 09. rujna 2022. te 21. rujna 

2022. 

II. 

Studentski izbori bit će održani u subotu 22. listopada 2022. godine od 00:00 do nedjelje 23. listopada 

u 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 

Studentski zbor Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci radi potrebe popunjena upražnjenih mjesta 

sukladno odluci čelnika sastavnice (Klasa: 990-02/22-01/12 Urbroj: 2170-57-40-22-2, od 22. rujna 

2022.). 

III. 

Rok za predaju kandidatura za studentske predstavnike i njihove zamjenike u Studentskom zboru 

Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci je petak 7. listopada 2022. 

IV. 

Kandidature se mogu predati na email izbori.riteh@sz.uniri.hr za sljedeću izbornu jedinicu: 

 

- Studentski zbor Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 
1. Izborna jedinica – svi studiji i razine studija koji se izvode pri Tehničkom fakultetu Sveučilišta 

u Rijeci 

V. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
OBRAZLOŽENJE 

 

Izborno povjerenstvo Sveučilišta temeljem dostavljene dokumentacije sukladno članku 30. i 33. 

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 

http://www.izbori.sz.uniri.hr/
mailto:izbori.riteh@sz.uniri.hr


                                                            

 

Urbroj: 2170-57-01-22-96, od 20. travnja 2022. godine) od strane Izbornih povjerenstva sastavnica 

Sveučilišta u Rijeci te Povjerenstva za prigovore Sveučilišta u Rijeci, utvrdilo je da su tijekom izbornog 

postupka izjavljena dva prigovor i to oba za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor Pravnog 

fakulteta Sveučilišta u Rijeci te je Povjerenstvo za prigovore donijelo odluku (Klasa 012-02/22-01/19 

Ur.broj: 2170-57-01-22-13, od 24. lipnja 2022.) i odluku (Klasa: 003-01/22-01/01 Urbroj: 2170-57-

01-22-22, od 4. srpnja 2022.), kao i da drugih prigovora nije bilo te su ostvareni rezultati pravovaljani 

i konačni. 
Uzevši u obzir nužnost zadovoljenja Zakonom propisanog minimalnog broja članova studentskih 

zborova, članak 63. stavka 5. (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 

94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) odnosno izbora potrebnog broja studentskih predstavnika 

određenog odlukom čelnika sastavnice (Klasa: 990-02/22-01/12 Urbroj: 2170-57-40-22-2, od 22. 

rujna 2022.) potrebno je provesti daljnji postupak kandidiranja i glasovanja sukladno točkama II. do 

IV. ove Odluke. 

REKTORICA 

prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija 

DOSTAVITI: 

- Izbornom povjerenstvu Sveučilišta u Rijeci 
- Povjerenstvu za prigovore Sveučilišta u Rijeci 
- sastavnici Sveučilišta u Rijeci, čelniku iz točke I. ove Odluke 

- izbornom povjerenstvu sastavnice Sveučilišta u Rijeci iz točke I. ove Odluke 

- studentskom zboru sastavnice Sveučilišta u Rijeci iz točke I. ove Odluke 

- Studentskom zboru Sveučilišta u Rijeci, Skupštini, mrežne stranice. 
- pismohrana, ovdje. 

PRIVITCI: 

- Zaključak Izbornog povjerenstva Sveučilišta (Klasa: 012-01/22-01/19 Urbroj: 2170-57-01-22-

41, od 16. rujna 2022. 

- Zaključak Izbornog povjerenstva Sveučilišta (Klasa: 012-01/22-01/19 Urbroj: 2170-57-01-22-

49, od 22. rujna 2022 

- Odluka Povjerenstva za prigovore Sveučilišta u Rijeci (Klasa 012-02/22-01/19 Ur. broj: 2170-

57-01-22-13, od 24. lipnja 2022.) 

- Odluka Povjerenstva za prigovore Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 003-01/22-01/01 Ur. broj: 2170-

57-01-22-22, od 4. srpnja 2022.) 

- Odluka Izbornog povjerenstva RITEH o rezultatima glasovanja, od 24. lipnja 2022. 

- Odluka Izbornog povjerenstva RITEH o rezultatima glasovanja, od 29. srpnja 2022. 

- Odluka Izbornog povjerenstva RITEH o rezultatima glasovanja, od 09. rujna 2022. 

- Odluka Izbornog povjerenstva RITEH o rezultatima glasovanja, od 21. rujna 2022. 

- Zaključak Izbornog povjerenstva Tehničkog fakulteta, od 21. rujna 2022. 
- Dopuna Zaključka Izbornog povjerenstva Tehničkog fakulteta, od 22. rujna 2022. 
- Odluka o izbornim jedinicama RITEH, od 23. svibnja 2022. 

- Odluka o izbornim jedinicama RITEH (Klasa: 990-02/22-01/12 Urbroj: 2170-57-40-22-2, od 

22. rujna 2022.). 


