
 
KLASA: 119-02/23-01/1 

URBROJ: 2186-62-14-23-        

U Varaždinu, 14. veljače 2023.      

 

Na temelju članka 7. Pravilnika o izborima za studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove 
sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i Odluke rektora Sveučilišta u Zagrebu o raspisivanju izbora za Studentski 
zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove njegovih sastavnica od 14. veljače 2023. godine, dekanica 
Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

o imenovanju Izbornog povjerenstva za provođenje studentskih izbora za Studentski zbor 
Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu  

 

     I. 

Osniva se Izborno povjerenstvo za provođenje Studentskih izbora za Studentski zbor Fakulteta 
organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, koji će se održati 29. i 30. ožujka 2023. godine. 

 

II. 

U Izborno povjerenstvo Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu za provođenje 
studentskih izbora (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo) iz reda nastavnog osoblja na prijedlog 
Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu i iz reda studenata na 
prijedlog Studentskog zbora Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu imenuju se: 

Izborno povjerenstvo za provođenje izbora imenujem u sastavu: 

1. Doc. dr.sc. Suzana Keglević Kozjak, predsjednica (Doc. dr. sc. Igor Tomičić, zamjenik 
predsjednice) 

2. Jelena Gusić Munđar, mag. math., članica (Doc.dr.sc. Bojan Žugec, zamjenik članice) 
3. Dino Bali, student, član (Ada Tikvan, studentica, zamjenica člana) 
4. Luka Kotorac, student, član (Mateo Zović, studen, zamjenik člana) 
5. Ana Šarić, studentica, članica (Ivan Boščić, student, zamjenik članice) 

 
 

III. 
Zadaće Izbornog povjerenstva propisane su Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim 
organizacijama (Narodne novine 71/2007) i Pravilnikom o izborima za studentski zbor Sveučilišta u 
Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. 

 

IV. 

Mandat Izbornog povjerenstva traje do završetka postupka izbora za Studentski zbor Fakulteta 
organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2022./2023. 

 

V. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

           D E K A N I C A: 

 

        Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep 

Dostaviti: 

- Svim imenovanima 
- Službene web stranice Fakulteta 
- Pismohrana 


