
3. ožujka 2017. 

 

Sastanak Izbornog povjerenstva za izbore za Studentski zbor Filozofskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

Prisutni:  

doc. dr. sc. Zrinka Božić Blanuša, doc. dr. sc. Anton Vukelić, prof. dr. sc. Željka Matijašević, 

prof. dr. sc. Vladimir Mateljan, Lucija Biličić, Anja Grgurinović i Karlo Jurak  

 

 

Dnevni red: 

1. Kandidacijski postupak 

2. Popis birača 

3. Imenovanje biračkog odbora 

4. Razno 

 

Ad 1 

- postupak kandidature trajat će od 6. do 17. ožujka 2017. 

- Izborno povjerenstvo će do 20. ožujka 2017. provjeriti i objaviti na web stranici 

Filozofskog fakulteta te dostaviti Sveučilištu popis valjanih kandidatura 

- Izborno povjerenstvo će do 21. ožujka 2017. objaviti na web stranici Filozofskog 

fakulteta te dostaviti Sveučilištu podatke o odbačenim kandidaturama 

- kandidati čije su kandidature odbačene upućuju žalbe Povjerenstvu za prigovore do 22. 

ožujka 2017. 

- sve informacije o postupku kandidature bit će objavljene na web stranici Filozofskog 

fakulteta (o tome više pod Ad 4) 

- krajnji rok za prijavu promatrača na izborima je 20. ožujak 2017.  

  

Ad 2 

- popis birača bi najkasnije 16. ožujka 2017. trebao biti objavljen na web stranici 

Filozofskog fakulteta 

- uz popis birača bit će posebno objavljen i Članak 14 Pravilnika o izborima za Studentski 

zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu  

- do 22. ožujka 2017. studenti imaju pravo dopune ili ispravka popisa birača 

- 6. ožujka 2017. Izborno povjerenstvo će uputiti preko urudžbenog ureda službeni 

zahtjev upravi za dostavu podataka za izradu popisa birača 

Članak 14 Pravilnika o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske 

zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu:  



„ (4) Rektor i čelnici sastavnica dužni su osigurati da izborno povjerenstvo dobije sve 

podatke i tehničku podršku za sačinjavanje popisa birača.“ 

 

Ad 3 

- Članove biračkog odbora Izborno će povjerenstvo imenovati najkasnije do 17. ožujka 

2017. 

 

Ad 4 

- 6. ožujka 2017. Izborno će povjerenstvo uputiti službeni zahtjev, preko urudžbenog 

ureda, za otvaranje službene e-adrese Povjerenstva na domeni Fakulteta i zahtjev da se 

na web stranici Fakulteta privremeno otvori posebna rubrika Izbori za Studentski zbor 

koja bi sadržavala sve potrebne informacije o izborima:  

1. Odluku o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske 

zborove njegovih sastavnica koju je 7. veljače 2017. donio rektor prof. dr. sc. Damir 

Boras 

2. Odluku v. d. dekana izv. prof. dr. sc. Željka Holjevca o imenovanju Izbornog 

povjerenstva i Povjerenstva za prigovore 

3. Zapisnik prvog sastanka Izbornog povjerenstva  

4. Pravilnik o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove 

sastavnica Sveučilišta u Zagrebu 

5. Poveznicu na Zakon o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama 

6. Informacije o rokovima za predaju kandidatura, žalbe, dopune i izmjene biračkih 

popisa 

7. Kandidacijski obrazac 

8. Upute o postupku predaje kandidatura i postupku  predaje žalbi i prigovora 

9. Obavijest o roku za prijavu promatrača na izborima i upute za prijavu 

 

Sljedeći sastanak Izbornog povjerenstva održat će se 14. ožujka 2017. u 13,30 u B110. 

 

 

Zapisnik sastavila: doc. dr. sc. Zrinka Božić Blanuša 

 


