
                                                            

 

Klasa: 012-02/22-01/19 

Urbroj:2170-57-01-22-42 

U Rijeci, 16. rujna 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: 2170-01-22-

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 prijedloga Izbornog povjerenstva Sveučilišta 

(Klasa: 012-01/22-01/19 Urbroj: 2170-57-01-22-41, od 16. rujna 2022.) donosim sljedeću 

 

ODLUKU 

o ponovljenom glasovanju 

 

I. 

Ponovljeno glasovanje bit će održano od 19. rujna 2022. u 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 studentski zbor 

sastavnice kako slijedi za: 

 

- Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet 

o I. izborna jedinica – preddiplomski sveučilišni studij 
▪ Bernard Vušković – treća godina preddiplomskog studija smjera Nautika i 

tehnologija pomorskog prometa 

• Zamjenik: Stefano Veverec – treća godina preddiplomskog 
studijskog smjera nautika i tehnologija pomorskog prometa 

▪ Josip Šanko - prva godina preddiplomskog studijskog smjera Nautika i 

tehnologija pomorskog prometa 

• Zamjenik: Mia Nadišić - prva godina preddiplomskog studijskog 

smjera Nautika i tehnologija pomorskog prometa 

- Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet 
o III. izborna jedinica: poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji 

▪ Boris Gašparović (kandidat): poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij, 
modul računarstvo, 1. godina studija 

• Zamjenik: Arian Skoki (zamjenik): poslijediplomski sveučilišni 
(doktorski) studij, modul računarstvo, 1. godina studija 

▪ Anna Maria Mihel (kandidatkinja): poslijediplomski sveučilišni (doktorski) 
studij, modul računarstvo, 1. godina studija 

• Zamjenik: David Bačnar (zamjenik): poslijediplomski sveučilišni 
(doktorski) studij, modul elektrotehnika, 1. godina studija 

http://www.izbori.sz.uniri.hr/


                                                            

 

II. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

OBRAZLOŽENJE 

 

Sukladno članku 31. 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) predloženo je ponavljanje 

glasovanja na sastavnicama sukladno točci I. ove Odluke s obzirom na to da navedeni kandidati za 

Studentski zbor Pomorskog fakulteta nisu dobili niti jedan glas, a kandidati za Studentski zbor 

Tehničkog fakulteta dobili su jednak broj glasova. 

 

 

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 I. ove Odluke 

- studentskim zborovima sastavnica Sveučilišta u Rijeci iz točke I. ove Odluke 

- Studentskom zboru Sveučilišta u Rijeci 
- pismohrana, ovdje. 

PRIVITAK: 

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

22-41, od 16. rujna 2022 


