
SVEUČILIŠTE U RIJECI
UČITELJSKI FAKUL TET
KLASA: 602-04119-02115
URBROJ: 2170-24-19-01-06
Rijeka, 22. studenoga 2019.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim
organizacijama (''Narodne novine" broj: 71/07) i Odluke Rektorice Sveučilišta u Rijeci 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 od 19. studenoga
2019., dekanica Učiteljskog fakulteta u Rijeci donijelaje

ODLUKU
o provođenju izbora za Studentski zbor Učiteljskoga fakulteta u Rijeci i imenovanju

Izbornog povjerenstva

I.
Izbori za Studentski zbor Učiteljskog fakulteta u Rijeci održat će se u četvrtak 19. prosinca
2019. godine od 08:00 do 20:00 sati.

II.
Na dopunskim studentskim izborima za Studentski zbor Učiteljskog fakulteta u Rijeci studenti
biraju četiri člana i njihove zamjenike sukladno navedenom u čl. 1. Odluke Rektorice o
raspisivanju dopunskih studentskih izbora s mandatom do isteka mandata onih izabranih
studentskih predstavnika i zamjenika kojima je završetkom studija prestao status studenta (s
mandatom do 30. rujna 2020.) Broj članova koji se biraju na dopunskim izborima za
Studentski zbor može biti i manji od četiri, ako se na izbornoj listi nalazi manje kandidata, ali
ne manji od broja koji osigurava najmanje 15% ukupnog broja članova Fakultetskog vijeća
(najmanje jedan član).

III.
Svi studenti Učiteljskog fakulteta u Rijeci koji ispunjavaju uvjete propisane člankom 11.
Pravilnika o provedbi izbora za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u
Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci od 26. travnja 2018. godine, imaju
pravo birati i biti birani za studentske predstavnike (članove i zamjenike) u Studentskom
zboru. '

IV.
U Izborno povjerenstvo za provedbu izbora za Studentski zbor Učiteljskog fakulteta u Rijeci. .imenuju se:

1. izv. prof. dr. sc. Željko Boneta, za člana i dr. sc. Danijela Blanuša Trošelj,
poslijedoktorandica, za zamjenicu

2.. Darko Đekić, v. pred., za člana iŽeljka Ivković Hodžić, pred., za zamjenicu
3. Sara Hrastovec, za članicu i Petra Sveticki, za zamjenicu
4. Minea Pierobon, za članicu i Matija Vesel, za zamjenicu
5. Sandra Mažar, za članicu i Paola Rađa, za zamjenicu.



V.
Izborno povjerenstvo:

• prima kandidature do najkasnije 15 dana prije održavanja glasovanja (zaključno sa
05. prosinca 2019. do 13:00 sati)

• imenuje birački odbor najkasnije 8 dana prije glasovanja
• utvrđuje popis birača, određuje biračka mjesta te nadzire provedbu izbora
• objavljuje pravovaljane liste kandidata i njihovih zamjenika najkasnije 8 dana prije

održavanja glasovanja
• osigurava glasačke listiće i kutije
• nadzire provođenje izbora i rad biračkih odbora
• utvrđuje i objavljuje rezultate izbora najkasnije sljedeći dan nakon održanih izbora.

Odluke Izbornog povjerenstva objavljuju se na oglasnoj ploči i rnrežnim stranicama Fakulteta.

VI.
Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči i rnrežnim stranicama Fakulteta.
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Dostaviti: ,
- Imenovanim članovima/članicama Izbornog povjerenstva
- Studentskom zboru UFRI
- Studentskom zboru Sveučilišta


