
Studentski zbor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na temelju članka 15. Stavka 6. 

Zakona o Studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/2007) i članka 3. 

Stavka 5. I članka 5. Stavka 1. Pravilnika o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu 

i Studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu donosi 

 

ODLUKU O PROVEDBI STUDENSTKIH IZBORA ZA STUDENTSKI ZBOR 

FILOZOFSKOG FAKULTETA 

 

Članak 1. 

Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor Filozofskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, sukladno Odluci rektora o raspisivanju izbora za  Studentski zbor 

Sveučilišta u Zagrebu i studentskih zborova njegovih sastavnica od 14. Veljače 2023. Godine, 

održat će se u srijedu 29. Ožujka i četvrtak 30. Ožujka 2023. Godine u vremenu od 8;00 
do 20;00 sati. 

U izborima za studentske zborove iz prethodnog stavka ovog članka imaju pravo sudjelovati 

svi studenti upisani na dodiplomske, prijediplomske, diplomske, integrirane prijediplomske i 

diplomske te poslijediplomske studije koje organizira i izvodi FFZG putem svojih fakultetskih 

odsjeka. 

 

Članak 2. 

Studentski zbor FFZG-a broji ukupno 15 članova koje studenti izabiru na izborima iz članka 

1. Ove odluke između kandidata navedenih na izbornoj listi. Od ukupnog broja članova 

Studentskog zbora 3 su člana studenti poslijediplomskih studija na FFZG-u. 

 

Članak 3. 

Izbori iz Članka 1. Ove odluke provodit će se na jednom izbornom mjestu u auli knjižnice 

FFZG-a. 

 



Članak 4. 

Na način predlaganja i utvrđivanja kandidata, način provedbe izbora, vođenje biračkog popisa, 

uvjete za pravovaljanost kandidatura, mjesto i vrijeme izbora, trajanje glasovanja koje ne može 

biti kraće od 12 sati, tajnost glasovanja, način provjere identiteta kandidata, birača i drugih 

osoba koje sudjeluju u izbornom postupku, sudjelovanje promatrača, način postupanja u 

slučaju jednakog broja glasova pojedinih kandidata, prigovore na tijek i rezultate izbornog 

postupka te sastav i djelokrug povjerenstva za prigovore, primjenjuju se odredbe Zakona o 

studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama i odredbe Pravilnika o izborima za 

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i druge zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.   

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja. 

 

Zagreb, 8. ožujka, 2023.  

Predsjednik SZ FFZG-a 

Josip Majsec 

 

 

 

Ova odluka objavljena je na oglasnoj ploči FFZG-a te na službenoj web stranici fakulteta 8. 

ožujka 2023. i stupa na snagu isti dan. 

 

Antun


