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POZIV SVIM STUDENTICAMA I STUDENTIMA 
ZA IZLAZAK NA IZBORE ZA STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

I STUDENTSKI ZBOR KBF-a

Temeljem Odluke rektora Zagrebačkog sveučilišta prof. dr. sc. Damira Borasa o raspisivanju 
izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove njihovih sastavnica 
(Urbroj: 380-061/265-17-1 od 7. veljače 2017), te na temelju odluke v.d. dekana prof. dr. sc. 
Tončija Matulića o imenovanju predsjednika i članova Izbornog povjerenstva i njihovih 
zamjenika (Urbroj 251-82/01-17-14 od 1. ožujka 2017.) Izborno povjerenstvo Katoličkog 
bogoslovnog fakulteta (KBF-a) Sveučilišta u Zagrebu poziva sve studentice i studente svih 
smjerova da se odazovu na izbore i da glasovanjem između kandidiranih kolegica i kolega 
izaberu predstavnike za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor KBF-a u 
Zagrebu.

Izbori će se održati 28. i 29. ožujka 2017. godine u vremenu od 8:00 do 20:00, u prostorijama 
Studentskog zbora KBF-a.

Molimo sve studente i studentice svih smjerova da se odazovu i iziđu na izbore na kojima će 
u Studentski zbor KBF-a i Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu izabrati i glasovati za 
kandidirane kolegice i kolege kao zajedničko predstavničko tijelo svih studenata i studentica.

Za provedbu postupka glasovanja na izborima zadužen je Birački odbor KBF-a od kojeg će svi 
glasači za vrijeme izbora moći dobiti sve potrebne i konkretne upute za glasanje na za to 
predviđenom izbornom i glasačkom mjestu.

Privremene rezultate izbora Izborno povjerenstvo objavit će, sukladno Pravilniku o izborima 
za studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i Studentske zborove sastavnica Sveučilišta u 
Zagrebu (čl. 19. t.6), najkasnije 12 sati sljedećeg radnog dana od završetka izbora na oglasnoj 
ploči i web stranici fakulteta. Protiv privremenih rezultata izbora svaki student Sveučilišta 
može podnijeti obrazloženi prigovor do isteka 8 radnih dana od dana objavljivanja 
privremenih rezultata izbora. Prigovor se u pisanom obliku podnosi Povjerenstvu za 
prigovore KBF-a koji u roku od 3 dana odlučuje o prigovoru. Ako nije bilo prigovora, ako su 
prigovori odbačeni ili odbijeni, rezultati izbora postaju konačni.

Predsjednik Izbornog povjerenstva KBF-a za provedbu izbora
Doc. dr. sc. Anto Barišić

U Zagrebu: 27. ožujka 2017.


