
 
                                                                                                                                         

 

Klasa: 013-01/20-01/02 
Urbroj:2170-57-01-20-1 
U Rijeci, 15. lipanj 2020. 
 
Na temelju članka 15. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama 
(NN 71/07), članka 8. stavka 3. 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: 2170-57-01-18-148, od 26. travnja 
2018. godine) i Odlukom o izmjenama i dopunama Pravilnika (Klasa: 003-01/20-01/12 
Urbroj: 2170-57-01-20-20, od 26. ožujka 2020.), Odluke Senata o suglasnosti Rektorici za 
raspisivanje studentskih izbora (Klasa: 003-01/20-03/02 Urbroj: 2170-57-01-20-110, od 31. 
ožujka 2020.), Odluke Senata o prijedlogu Izbornog povjerenstva za izbor studentskih 
predstavnika iz redova nastavnog osoblja (Klasa: 003-01/20-03/02 Urbroj: 2170-57-01-20-
111, od 31. ožujka 2020. godine), Odluke Senata o prijedlogu članova Povjerenstva za 
prigovore za izbor studentskih predstavnika iz redova nastavnog osoblja (Klasa: 003-01/20-
03/02 Urbroj: 2170-57-01-20-112, od 31. ožujka 2020. godine) te Odluke Skupštine 
Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 003-01/20-01/12 Urbroj: 2170-57-01-20-21, 
od 26. ožujka 2020.), a uzevši u obzir trenutno povoljnu epidemiološku situaciju 
uzrokovanu pojavom COVID-19 donosim sljedeću 

 
 

ODLUKU 
o raspisivanju 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 studentski izbori za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor 
Sveučilišta u Rijeci i studentski zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci u 2020. godini za 
mandatno razdoblje ak. god. 2020./2021. i 2021./2022. 
 

II. 
Izbori će se održati u srijedu 15. srpnja 2020. godine od 08:00 do 20:00 sati na biračkim 
mjestima određenim odlukama izbornih povjerenstava sastavnica. 

 
III. 

Prijedlog izbornih mjesta za sveučilišne izborne jedinice su izborna mjesta određena 
odlukama izbornih povjerenstava sastavnica. 
 
Studenti preddiplomskog sveučilišnog studija Logopedija, preddiplomskog sveučilišnog 
studija Politehnika i diplomskog sveučilišnog studija Politehnika i informatika ostvaruju 
biračko pravo na biračkom mjestu Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet. 



 
                                                                                                                                         

 

 
IV. 

Imenuje se Izborno povjerenstvo Sveučilišta u Rijeci za provedbu studentskih izbora (u 
daljnjem tekstu Izborno povjerenstvo) u sljedećem sastavu: 
 

- iz redova studenata: 

o Ida Otmačić, članica 

Katarina Matković, zamjenica 

o Ivana Blašković, članica 

Nadja Čekolj, zamjenica 

o Dora Nikolla, članica 

Filip Bratoš, zamjenik 

 

- iz redova nastavnog osoblja: 

o prof. dr. sc. Marta Žuvić (Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju), 
članica  

izv. prof. dr. sc. Irena Vodopija-Krstanović (Sveučilište u Rijeci, 
Filozofski fakultet), zamjenica. 

o prof. dr. sc. Sanja Barić (Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet), članica,  
prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača (Sveučilište u Rijeci, Medicinski 
fakultet), zamjenik. 

 
V. 

Imenuje se Povjerenstvo za prigovore u sljedećem sastavu: 
 

- iz redova studenata: 

o Svenj Sušanj, član 
Tea Marinović, zamjenica 

o Suzana Lazić, članica 
Bruno Raguž, zamjenik 

 
- iz redova nastavnog osoblja: 

o prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević (Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet), 
članica, 

doc. dr. sc. Vanja Smokvina (Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet), 
zamjenik. 

o prof. dr. sc. Senka Maćešić (Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet), članica, 



 
                                                                                                                                         

 

prof. dr. sc. Greta Krešić (Sveučilište u Rijeci, Fakultet za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu), zamjenica 

o doc. dr. sc. Ana Marija Sikirić (Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet), 
članica, 

doc. dr. sc. Saša Čegar (Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet), 
zamjenik. 

 
VI. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na mrežnim stranicama i 
oglasnoj ploči Sveučilišta te na mrežnim stranicama i na oglasnim pločama sastavnica 
Sveučilišta u Rijeci. 
 

 
REKTORICA 

   prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija 
 
 
 
Dostaviti: 

- sastavnicama Sveučilišta, 
- Studentskom zboru Sveučilišta u Rijeci, 
- studentskim zborovima sastavnica Sveučilišta, 
- imenovanim članovima Izbornog povjerenstva, 
- imenovanim članovima Povjerenstva za prigovore, 
- Centru za studije, 
- Pismohrani, ovdje. 


