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ODLUKE IZBORNOG POVJERENSTVA ZA STUDENTSKE IZBORE 

 

 Dana, 15.lipnja 2016.godine održan je drugi krug studentskih izbora za predstavnike 

studenata u Studentskim zborovima Sveučilišta u Rijeci. Glasati se moglo od 8.00 do 20.00 sati. Za 

kandidate Fakulteta zdravstvenih studija moglo se glasati na dvije lokacije - Fakultet zdravstvenih 

studija, te KBC Sušak. Nakon zatvaranja oba birališta, sastali su se članovi izbornog povjerenstva - 

Iva Marincel (predsjednica izbornog povjerenstva), te Kristijan Zulle,mag.physioth.,prebrojali i 

provjerili sve glasove te donijeli sljedeće odluke: 

 

- Kandidati za studentski zbor Fakulteta zdravstvenih studija postigli su sljedeće rezultate: 

II. izborna jedinica: Studij medicinsko laboratorijske dijagnostike – kandidat Petra 

Posavec, zamjenik Kristina Ilinović, na biračkom mjestu FZSRI prikupili su 1 glas. Broj 

važećih listića je 1 od ukupno 1 glasa. Broj nevažećih listića je 0 od ukupno 1 glas. Na 

biračkom mjestu KBC Sušak nisu prikupili niti jedan glas. Broj važećih listića je 0 od ukupno 

0 glasova. Broj nevažećih listića je 0 od ukupno 0 glasova. Sveukupno sakupili su 1 glas. 

III. izborna jedinica: Studij primaljstva - kandidat Petra Plivelić, zamjenik Gabrijela Glavašić  

na biračkom mjestu FZSRI prikupili su 15 glasova. Broj važećih listića je 15 od ukupno 15 

glasova. Broj nevažećih listića je 0 od 15 glasova. Na biračkom mjestu KBC Sušak nisu 

prikupili niti jedan glas. Broj važećih listića je 0 od ukupno 0 glasova. Broj nevažećih listić je 

0 od 0 glasova. Sveukupno sakupili su 15 glasova. 

VI. izborna jedinica: Diplomski sveučilišni studiji - kandidat Maria – Helena Ružić, zamjenik 

Matea Babić na biračkom mjestu FZSRI prikupili su 9 glasova. Broj važećih listića je 9 od 

ukupno 9 glasova. Broj nevažećih listića je 0 od 9 glasova. Na biračkom mjestu KBC Sušak 

prikupili su 1 glas. Broj važećih listića je 1 od ukupno 1 glasa. Broj nevažećih listić je 0 od 1 

glas. Sveukupno sakupili su 10 glasova. 

 

- Kandidati za studentski zbor Sveučilišta u Rijeci postigli su sljedeće rezultate: 

VI. izborna jedinica: Stručni studiji i sveučilišni diplomski stručni studij - kandidat Anja 

Ašenbrener, zamjenik Ivana Marinović na biračkom mjestu FZSRI prikupili su 39 glasova. 

Broj važećih listića je 39 od ukupno 39 glasova. Broj nevažećih listića je 0 od 39 glasova. Na 

biračkom mjestu KBC Sušak prikupili su 1 glas. Broj važećih listića je 1 od ukupno 1 glasa. 

Broj nevažećih listić je 0 od 1 glasa. Sveukupno sakupili su 40 glasova. 
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VIII.izborna jedinica: Izvanredni studiji - kandidat Kruno Topolski, zamjenik Marijan 

Matijašić na biračkom mjestu FZSRI prikupili su 5 glasova. Broj važećih listića je 5 od 

ukupno 5 glasova. Broj nevažećih listića je 0 od 5 glasova. Na biračkom mjestu KBC Sušak 

prikupili su 1 glas. Broj važećih listića je 1 od ukupno 1 glasa. Broj nevažećih listić je 0 od 1 

glasa. Sveukupno sakupili su 6 glasova. 

 

 

       predsjednica izbornog povjerenstva 

                 Iva Marincel 

 

       _____________________________ 

 

  

 


