
 

                                                                                                                                         

 

Klasa: 013-01/18-01/04 
Urbroj:2170-57-01-19-32 
U Rijeci, 19. studeni 2019. 
 
Na temelju članka 15. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/07), 
Odluke Senata o suglasnosti Rektorici za raspisivanje dopunskih studentskih izbora(Klasa: 003-01/19-
03/02 Urbroj: 2170-57-01-19-438, od 19. studenog 2019.), Odluke Senata o prijedlogu Izbornog 
povjerenstva za izbor studentskih predstavnika iz redova nastavnog osoblja (Klasa: 003-01/19-03/02 
Urbroj: 2170-57-01-19-439, od 19. studenog 2019. godine), Odluke Senata o prijedlogu članova 
Povjerenstva za prigovore za izbor studentskih predstavnika iz redova nastavnog osoblja (Klasa: 003-
01/19-03/02 Urbroj: 2170-57-01-19-441, od 19. studenog 2019. godine) te na prijedlog Skupštine 
Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci Odluka (Klasa: 003-01/19-01/14 Urbroj: 2170-57-01-19-41, od 
19. studenog 2019.) donosim sljedeću 

 
ODLUKU 

o raspisivanju dopunskih 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. 
Raspisuju se dopunski studentski izbori za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor 
Sveučilišta u Rijeci i studentski zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci u mandatnom razdoblju ak. 
god. 2018./2019. i 2019./2020. za upražnjena mjesta kako slijedi: 
 
 

Sastavnica / izborna jedinica Potrebno izabrati  
 

Sveučilište u Rijeci  

Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci  
 

 

4. Biomedicinsko, prirodno i 
interdisciplinarno biotehnološko 
područje 

1 člana i njegova zamjenika 

7. Stručni studiji i specijalistički 
diplomski stručni studiji 1 člana i njegova zamjenika 

 
 

Pomorski Fakultet  

Studentski zbor Pomorskog fakulteta  
 

 

1. izborna jedinica - preddiplomski 
studiji 2 člana i njihove zamjenike 

 
 

2. izborna jedinica - diplomski studiji 4 člana i njihove zamjenike  
 



 

                                                                                                                                         

 

 
 

Učiteljski fakultet  

Studentski zbor Učiteljskog fakulteta  
 

 

1. izborna jedinica 

1 člana i njegova zamjenika - 1. godine predškolskog 
sveučilišnog studija Ranog i predškolskog odgoja i 

obrazovanja 

1 člana i njegova zamjenika - 2. godine predškolskog 
sveučilišnog studija Ranog i predškolskog odgoja i 

obrazovanja 

1 člana i njegova zamjenika - 2. godine integriranog 
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog 

studija 

1 člana i njegova zamjenika - 3. godine integriranog 
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Učiteljskog 

studija  
 

Građevinski fakultet  

Studentski zbor Građevinskog fakulteta  

 
 

1. izborna jedinica - sveučilišni 
preddiplomski studiji 

2 člana i njihove zamjenike  
 

 

2. izborna jedinica - sveučilišni 
diplomski studij 2 člana i njihove zamjenike 

 
 

4. izborna jedinica - stručni studij i 
specijalistički diplomski stručni studij 1 člana i njegova zamjenika 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fakultet za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu 

 

Studentski zbor Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu  

 
 

1. izborna jedinica - preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij 

2 člana i njihove zamjenike  



 

                                                                                                                                         

 

  

2. izborna jedinica - poslijediplomski 
studiji 

1 člana i njegova zamjenika 

  

Filozofski fakultet  

Studentski zbor Filozofskog fakulteta  
 

 

1. izborna jedinica - preddiplomski 
studiji 

1 člana i njegovog zamjenika s 1. godine studija 

1 člana i njegova zamjenika s 2. godine studija 

1 člana i njegova zamjenika s 3. godine studija 

1 člana i njegova zamjenika neovisno o godini studija  
 

2. izborna jedinica - diplomski studiji 3 člana i njihove zamjenike  
 

3. izborna jedinica - poslijediplomski 
studiji 1 člana i njegovog zamjenika  

 
 

Odjel za informatiku  

Studentski zbor Odjela za informatiku  
 

 

1. izborna jedinica - preddiplomski, 
diplomski i poslijediplomski sveučilišni 
studij 

1 člana i njegova zamjenika 

 
 

Fakultet zdravstvenih studija  

Studentski zbor Fakulteta zdravstvenih 
studija 

 

 
 

I. izborna jedinica - preddiplomski 
stručni studij Fizioterapija 1 predstavnika i njegovog zamjenika 

III. izborna jedinica - preddiplomski 
stručni studij Sestrinstvo 1 predstavnika i njegovog zamjenika 

IV. izboran jedinica - izvanredni 
preddiplomski stručni studij Sestrinstvo 1 predstavnika i njegovog zamjenika 

V. izboran jedinica - preddiplomski 
stručni studij Radiološka tehnologija 1 predstavnika i njegovog zamjenika 

VI. izborna jedinica - sveučilišni 
diplomski studij Fizioterapija 1 predstavnika i njegovog zamjenika 



 

                                                                                                                                         

 

VII. izborna jedinica - sveučilišni 
diplomski studij Sestrinstvo – 
promicanje i zaštita mentalnog 
zdravlja, Sestrinstvo- menadžment u 
sestrinstvu i Klinički nutricionizam 

1 predstavnika i njegovog zamjenika 

Pravni fakultet  

Studentski zbor Pravnog fakulteta  
 

 

2. izborna jedinica - stručni 
preddiplomski i diplomski studij 1 člana i njegova zamjenika 

II. 
Izbori će se održati u četvrtak 19. prosinca 2019. godine od 08:00 do 20:00 sati na biračkim mjestima 
određenim odlukama izbornih povjerenstava sastavnica. 
 
Prijedlog biračkih odbora za sveučilišne izborne jedinice su kako slijedi: 

- 4. Biomedicinsko, prirodno i interdisciplinarno biotehnološko područje – biračko mjesto 

Fakulteta zdravstvenih studija (studenti MEDRI i FZSRI) i biračko mjesto Odjela za informatiku 

(studenti OMRI, OBRI i OFRI) 

- 7. Stručni studiji i specijalistički diplomski stručni studiji – biračko mjesto Fakulteta 

zdravstvenih studija (studenti FZSRI i RITEH), biračko mjesto Građevinskog fakulteta 

(studenti GRADRI), biračko mjesto Pravnog fakulteta (studenti PRAVRI) i biračko mjesto 

Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (studenti FMTU) 

Članovi povjerenstava i biračkih odbora imaju pravo na naknadu sukladno odluci Studentskog zbora 
Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 003-01/19-01/14 Urbroj: 2170-57-01-19-41, od 19. studenog 2019.). 

III. 
Imenuje se Izborno povjerenstvo Sveučilišta u Rijeci u sljedećem sastavu: 

- iz redova studenata: 

o Bobana Samardžija, članica 

Martina Furlić, zamjenica 

o Helena Drmić, članica 

Ivana Blašković, zamjenica 

o Dora Nikolla, članica 

Monika Magdić, zamjenica 

- iz redova nastavnog osoblja: 

o izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić (Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju), članica  
prof. dr. sc. Senka Maćešić (Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet), 
zamjenica. 

o dr. sc. Josip Čičak, poslijedoktorand (Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet), član,  
Nina Grgurić Čop, mag. oec., asistentica (Sveučilište u Rijeci, Ekonomski 
fakultet), zamjenica. 




