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 IZBORNO POVJERENSTVO  

 

KLASA: 602-04/17 
URBROJ: 2176-78/17-383 
 

Sisak, 7. travnja 2017. 
 

Na temelju članka 19. stavak 9. Pravilnika o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i 
studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu (Senat Sveučilišta u Zagrebu, 26.3.2010.), 
Izborno povjerenstvo donosi 
 

O D L U K U 
 

o utvrđivanju konačnih rezultata izbora za  
Studentski zbor Metalurškog fakulteta 

 

I. 
Na temelju Zapisnika o provedbi izbora za Studentski zbor Metalurškog fakulteta i ostalog izbornog 
materijala kojeg je Birački odbor predao Izbornom povjerenstvu, Izborno povjerenstvo je utvrdilo 
da nije bilo povreda koje su utjecale ili mogle utjecati na rezultat izbora i dana 30. ožujka 2017. 
godine donijelo i javno objavilo Odluku o utvrđivanju privremenih rezultata izbora za Studentski 
zbor Metalurškog fakulteta.  
 

II. 
Kako do isteka 8 radnih dana od dana objavljivanja privremenih rezultata izbora nije bilo uloženih 
prigovora, Izborno povjerenstvo utvrđuje konačne rezultate izbora za Studentski zbor Metalurškog 
fakulteta kako slijedi: 
 

KATEGORIJA 1: PREDDIPLOMSKI STUDIJ – I. STUDIJSKA GODINA 

redni broj  
prema osvojenom broju glasova 

ime i prezime 

1. (35) LUKA PEREKOVIĆ 

2. (17) SANDRA BUŠIĆ 

KATEGORIJA 2: PREDDIPLOMSKI STUDIJ – II. STUDIJSKA GODINA 

redni broj  
prema osvojenom broju glasova 

ime i prezime 

1. (31) TOMISLAV NOVAK 

2. (21) LUKA ZELJKO 

KATEGORIJA 3: PREDDIPLOMSKI STUDIJ – III. STUDIJSKA GODINA 

redni broj  
prema osvojenom broju glasova 

ime i prezime 

1. (18) MATO DUNDJER 

2. (18) DOMINIK PAVLOVIĆ 

3. (16) TEA ČAVRAK 
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KATEGORIJA 4: DIPLOMSKI STUDIJ – I I II. STUDIJSKA GODINA 

redni broj  
prema osvojenom broju glasova 

ime i prezime 

1. (48) DARIO MAŠINOVIĆ 

2. (04) IVANA KRTIĆ 

KATEGORIJA 5: POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ 

redni broj  
prema osvojenom broju glasova 

ime i prezime 

1. (47) TIN BRLIĆ 

2. (06) IVANA IVANIĆ 

 
III. 
Studentski zbor Metalurškog fakulteta broji 10 članova i to 8 članova s preddiplomskog i 
diplomskog studija, te 2 člana s poslijediplomskog studija, stoga su u Studentski zbor izabrana po 
dva kandidata koji su na izborima osvojili veći broj glasova u pojedinoj kategoriji. 
 
IV. 
Predsjednik Studentskog zbora Metalurškog fakulteta s važećim mandatom, Dario Mašinović, 
univ.bacc.ing.met., u posljednjem će tjednu akademske godine 2016./2017. sazvati konstituirajuću 
sjednicu Studentskog zbora Metalurškog fakulteta na kojoj će izabrani članovi Studentskog zbora 
Metalurškog fakulteta izabrati predsjednika/cu, te predstavnike/ce u Fakultetskom vijeću 
Metalurškog fakulteta i predstavnika/cu u Studentskom zboru Sveučilišta. 
 
 
 

Predsjednica Izbornog povjerenstva 
 
 

Izv.prof.dr.sc. Anita Begić Hadžipašić 
 
 
 
Dostavljeno: 
1 x oglasna ploča 
1 x internetska stranica 
1 x Tajništvo 
1 x pismohrana 




