
   
 

 

Klasa: 003-01/22-01/02 

Urbroj: 2170-57-01-22-20 

Rijeka, 20. travnja 2022. 

 
Na temelju članka 17. stavka 4. alineje 11. Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci - pročišćeni 

tekst od 13. travnja 2016. godine (Klasa: 011-01/16-01/05 Urbroj: 2170-57-01-16-3) i Odluke 

Senata o izmjenama i dopunama Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 011-01/18- 

03/02 Urbroj: 2170-57-01-18-81, 20. ožujka 2018. godine) i članka 15. Zakona o studentskom 

zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/07) te 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: 003-01/22-01/01 Urbroj: 2170-57-01-22-

96, 20. travnja 2022. godine), Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci na 25. sjednici 

održanoj 20. travnja 2022. godine donosi sljedeću: 

 
ODLUKU 

o prijedlogu Odluke o raspisivanju studentskih izbora za izbor studentskih predstavnika u 

Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci 

 

I. 

Predlaže se Rektorici raspisivanje studentskih izbora za izbor studentskih predstavnika u Studentski 

zbor Sveučilišta u Rijeci i studentski zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci u mandatnom razdoblju 

ak. god. 2022./2023. i 2023./2024. po utvrđenju ostvarenja uvjeta potrebnih za njihovo 

raspisivanje. 

II. 

Postupak provedbe izbora propisan je Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim 

organizacijama (NN 71/07) i Pravilnikom o provedbi izbora za izbor studentskih predstavnika u 

Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 003-

01/22-01/01 Urbroj: 2170-57-01-22-96, 20. travnja 2022. godine), 

 

III. 

Zadužuju se predstavnici studentskih zborova sastavnica Sveučilišta u Rijeci u Skupštini 

Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci da se od strane studentskih zborova sastavnica poduzmu 

potrebne radnje za pravilno održavanje izbora: 

- Upućivanje čelniku sastavnice Odluke o prijedlogu izbornih jedinica sukladno članku 10. 

stavku 1. i 2. Pravilnika o izborima 

- Upućivanje  čelniku  sastavnice  prijedloga  imenovanja  članova  i  zamjenika  izbornog povjerenstva 

sastavnice – članak 6. Pravilnika o izborima 

 
IV. 

Članovi povjerenstva i biračkih odbora iz redova studenata primiti će naknadu za svoj rad u iznosu 



od 30,00 kn po odrađenom satu, a naknada će se isplatiti iz proračuna SZSUR. 

 

V. 

Predlaže se održavanje izbora sukladno čl. 4. st. 1. točci 2. Pravilnika - Neposrednim glasovanjem 
putem online Informacijskog sustava za elektroničko glasovanje te minimalno trajanje sukladno 
članku 22. od 72 sata. 

 

VI. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

 
Predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, 

Neven Pintarić 

 
Dostaviti: 

- Sveučilištu u Rijeci, Rektorici, Glavnoj tajnici 

- sastavnicama Sveučilišta, 

- studentskim zborovima sastavnica Sveučilišta, 

- Pismohrani, ovdje. 


